
RESOLU<;AO N.0 872, DE 04 DE JUNHO DE 2013 

0 PRESJDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCJA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso 
de suas atribuicroes regulamentares e considerando a decisao do Conselho Superior na 
reuniao de 4 de junho de 2013 resolve: 

Art. 1° - Aprovar as alterac;oes do Estatuto do Institute Federal de 
Educacrao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo, aprovado pel a Resoluc;ao n.0 I, de 31 de 
agosto de 2009. 

Art. 2.0
- Esta Resolucrao entra em vigor a partir desta data. 

£J_Qb!Ld--
EDUARDO ANTONIO MODENA 
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ESTATUTO 

TiTULO I-DA INSTITUI<;AO 

CAPiTULO I 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

Art. l o - 0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E 
T ECNOLOGIA DE SAO PAULO- IFSP, com sede e foro na cidade de Sao Paulo, 
criado nos termos da Lei n°. I 1.892, de 29 de dezembro de 2008, constitui-se em autarquia 
federal, vinculada ao Ministerio da Educac;ao, detentora de autonomia administrativa, 
patrimonial, financeira, didatico-pedag6gica e disc iplinar. 
§I 0 - 0 IFSP e domiciliado na sede de sua Reitoria, situada na Rua Pedro Vicente, 625, 
Caninde, Sao Paulo. 
§2°- 0 TFSP e uma institu ic;ao de educac;ao superior, basica e profissional, pluricurricular 
e multicampi, especial izada na oferta de educa9ao profissional e tecnol6gica nas 
diferentes modalidades de ensino, com base na conjuga9ao de conhecimentos tecnicos e 
tecnol6gicos com a sua pratica pedag6gica, nos termos da lei . Tem como sedes, para os 
fins da legislayao educacional: 
I. Reitoria, no endereyo citado no § I 0 • 

II. Campus Sao Paulo, situado na Rua Pedro Vicente, 625, Caninde, Sao Paulo. 
Ill . Campus Cubatao, situado na Rua Maria Cristina, 50, Jardim Casqueiro, Cubatao. 
IV. Campus Sertaozinho, situado na Rua Americo Ambrosio, 269, Jardim Canaa, 
Sertaozinho. 
V. Campus Guaru lhos, situado na Avenida Salgado Filho, 250 1, Bairro Vila Rio de 
Janeiro, Guarulhos. 
VI. Campus Sao Joao da Boa Vista, situado no Acesso Dr. Joao Batista Merlin, s/ n.0

, 

Jardim Ita lia, Sao Joao da Boa Vista. 
VII. Campus Caraguatatuba, si tuado na Avenida Rio Grande do Norte, 450, Indaia, 
Caraguatatuba. 
Vll l. Campus Bragan9a Paulista, situado na Avenida Francisco Samuel Lucchesi Filho, 
770, Penha, Braganc;a Paulista. 
IX. Campus Saito, situado na Rua Rio Branco, 1780, Vila Teixeira, Saito. 
X. Campus Sao Roque, situado na Rodovia Quintino de Lima, 2100, Jardim Concei9ao, 
Sao Roque. 
XI. Campus Sao Carlos, situado na Rodovia Washington Luis, km 235 AT-6, Sala 119, 
Sao Carlos. 
XII. Campus Campos do Jordao, situado na Rua Monsenhor Jose Vita, 280, Vila 
Abernessia, Campos do Jordao. 
XIII. Campus Barretos, s ituado na Avenida C-1, Bairro Ide Daher, Barretos. 
XIV. Campus Suzano, situado na Avenida Mogi das Cruzes, 1. 501 , Parque Suzano, 
Suzano. 
XV. Campus Campinas, situado na Rodovia D. Pedro I - SP 65 - KM 143,6, Amarais, 
Campinas; 
XVI. Campus Catanduva, situado na Avenida lmperatriz, s/ n.0

, Distrito Industrial, 
Catanduva. 
XVII. Campus Avare, situado na Avenida Professor Celso Ferrei ra da Silva, s/ n.0

, Jard im 
Europa, A vare. 
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XVIII. Campus Araraquara, situado no Ramal de Acesso Engenheiro Heitor de Souza 
Pinheiro, Araraquara. 
XIX. Campus Itapetininga, situado na Avenida Joao Olimpio de Oliveira, Bairro Assen, 
ltapetininga. 
XX. Campus Birigui, situado na Rua Pedro Cavalo, 709, Residencial Portal da Perola II, 
Birigui. 
XXl. Campus Votuporanga, situado na Rua Para, s/ n.0

, Chacara Avia9ao, Votuporanga. 
XXII. Campus Registro, situado na Rua Clara Gianotti de Souza, 5.180, Agrocha, 
Registro. 
XXIII. Campus Presidente Epitacio, situado na Rua Rua .lose Ramos .Jt'mior, n" 27-50, 
Jardim Tropical, Presidente Epitacio. 
XXIV. Campus Piracicaba, situado na Rodovia Deputado Laercio Corte, s/ n.0

, Bairro 
Santa Rosa, Piracicaba. 
XXV. Campus Hortolandia, situado na Rodovia Municipal TeodorCondiev, 1896, 
Hortolandia. 
XXVI. Campus Boituva, situado na A venida Zelia de Lima Rosa, n° I 00, Portal dos 
Passaros, Boituva. 
XXVII. Campus Capivari, situado na A venida Enio Pires de Camargo, 2971, Sao Joao 
Batista, Capivari. 
XXVIII. Campus Matao, situado na Rua Jose Bonifacio, 1176, Centro, Matao. 
XXIX. Campus Sao Jose dos Campos, situado na Rodovia Presidente Dutra s/n - km 145, 
Jardim Diamante, Sao Jose dos Campos. 
XXXI. Nucleo Avan9ado de Assis, situado na Avenida Getu lio Vargas n° 1200, Vila 
Nova Santana, Assis. 

§ 3°- Para efeito da incidencia das disposi96es que regem a regula9ao, avalia9ao e 
supervisao da Institui9ao e dos curses de educa9ao superior, o IFSP e equiparado as 
universidades federais. 
§ 4°- 0 IFSP possui limite de atua9ao territorial para criar e extinguir curses, bern como 
para registrar diplomas dos curses por ele oferecidos, circunscrito ao Estado de Sao Paulo, 
aplicando-se, no caso de oferta de ensino a distancia, legislayao especifica. 

Art. 2° - 0 IFSP rege-se pelos atos normativos mencionados no caput do Art. l 0 , 

pela legislayao federal e pelos seguintes instrumentos normativos: 
l. Estatuto. 
Il. Regimento-Geral. 
Ill. Regimento dos campi. 
IV. Atos Administrativos do IFSP. 

I. 
II. 
Ill. 
IV. 
V. 

Art. 3°- Os atos administrativos do IFSP obedecerao a forma de: 

Parecer; 
Porta ria; 

Resolu9ao; 

Instruyao Normativa; 
Comunicado. 
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CAPITULO II 
DOS PRINCIPIOS, DAS FINALIDADES, DAS 

CARACTERlSTICAS E DOS OBJETIVOS 

Art. 4°- 0 IFSP, em sua atuayao, observa os seguintes principios norteadores: 
I. compromisso com a justiya social, a equ idade, a cidadania, a etica, a preservayao do 
me io ambiente, a transparencia e a gestao democratica; 
JJ. vertica li zayao do ensino e sua integrayao com a pesquisa e a extensao; 
Ill. eficac ia nas respostas de formayao profissiona l, difusao do conhecimento cientifico e 
tecno l6gico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; 
IV. inclusao de pessoas com necessidades educac iona is especiais e deficiencias 
especificas; 
V. natureza pttblica e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da Uniao. 

Art. 5°- 0 JFSP tem as seguintes fina lidades e caracteristicas: 
I. ofertar educayao profissional e tecnol6gica, em todos os seus niveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadaos com vistas a atuayao profissional nos diversos setores 
da economia, com enfase no desenvolvimento soc ioeconomico local, regiona l e nac ional; 
II. desenvolver a educayao profiss ional e tecnol6gica como processo educative e 
investigative de gerayao e adapta9ao de soluyoes tecnicas e tecnol6gicas as demandas 
soc iais e peculiaridades regionais; 
IJJ . promover a integrayao e a vet1i ca li zayao da educayao basica a educayao profissional 
e educayao superior, otimizando a in fraestrutura fis ica, os quadros de pessoal e os 
recursos de gestao; 
IV. or ientar sua oferta formativa em beneficia da conso lidayao e do fortalecimento dos 
arranjos produtivos, socia is e cu lturais loca is, identificados com base no mapeamento das 
potencialidades de desenvolvimento socioeconomico e cu ltural no ambi to de atua9ao do 
IFSP; 
V. constituir-se em centro de exce lencia na oferta do ensino de Cienc ias, em geral, e de 
C iencias Aplicadas, em particu lar, estimulando o desenvolvimento de esp irito critico, 
voJtado a investigayaO empiri ca; 
VI. qual iticar-se como centro de referencia no apoio a oferta do ensino de C ienc ias nas 
institu iyoes publi cas de ensino, oferecendo capacitayao tecnica e atualizayao pedag6gica 
aos docentes das redes pub! icas de ensino; 
VII. desenvolver programas de extensao e de divulgayao cultural cientifica e tecnol6gica; 
VIJI. reali zar e estimular a pesquisa, a produyao cultural, o empreendedori smo, o 
cooperativismo e o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico; 
IX. promover a produyao, o desenvolvimento e a transferencia de tecno logias sociais, 
notadamente as voltadas a preserva9ao do meio ambiente. 

Art. 6°- 0 IFSP tem os seguintes objetivos: 
I. ministrar educayaO profissiona) tecnica de nive) medio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamenta l e para o publico da 
Educayao de Jovens e Adultos; 
II . mini strar cursos de formayao inicial e continuada de trabalhadores, tendo como 
objetivo a capacitayao, o aperfe iyoamento, a especializayao e a atualizayao de 
profissiona is, em todos os niveis de escolaridade, nas areas da educayao profiss ional e 

tecnol6gica; C(J)Iv-
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Ill. realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de solu96es tecnicas e 
tecnol6gicas, estendendo seus beneficios a comunidade; 
IV. desenvolver atividades de extensao de acordo com os principios e finalidades da 
educa9ao profissional e tecnol6gica, em articula9ao com o mundo do trabalho e os 
segmentos sociais, e com enfase na produ9ao, desenvolvimento e difusao de 
conhecimentos c ientfficos e tecnol6gicos; 
V. estimular e apoiar processos educativos que levem a gera9ao de trabalho e renda e a 
emancipa9ao do cidadao na perspectiva do desenvolvimento socioeconomico local e 
regional; 
Vl. ministrar em nfvel de educa9ao superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando a fonna9ao de profissionais para os diferentes 
setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bern como programas especiais de fo rma9ao pedag6gica, com 
vistas a forma9ao de professores para a educayao basica, sobretudo nas areas de Ciencias 
e Matematica, e para a educa9ao profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando a forma9ao de profissionais para os 
diferentes setores da economia e areas do conhecimento; 
d) cursos de p6s-gradua9ao lato sensu de aperfe i9oamento e especializa9ao, visando a 
formayao de especialistas nas diferentes areas do conhec imento; 
e) cursos de p6s-gradua9ao stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para 
promover o estabelecimento de bases s6 lidas em Educa9ao, Ciencia e Tecnologia, com 
vistas ao processo de gera9ao e inova9ao tecnol6gica. 

Art. 7°- No desenvolvimento da sua a9ao academica, o IFSP, em cada exercfcio, 
devera garantir o minimo de 50% de suas vagas para a educayao profissional tecnica de 
nivel medio, e o minimo de 20 % das vagas para cursos de licenciatura e/ou programas 
espec iais de formayao pedag6gica, ressalvado o caso previsto no §2° do art. 8° da Lei n°. 
I 1.892/2008. 

CAPiTULO III 
DA ORGANlZA<;AO ADMINISTRA TIVA 

Art. go- A organiza9ao geral do IFSP compreende: 

I. ORGAOS SUPERlORES 

a) Conse lho Superior; 
I. Orgao de Controle: Unidade Auditoria lnterna; 
2. Comite Tecnico-Profissional. 

b) Colegio de Dirigentes. 

Il. ORGAOS COLEG IADOS 
a) Conselho de Ensino; 
b) Conselho de Pesquisa e lnova9ao; 
c) Conselho de Extensao. 
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Ill. ORGAOS EXECUTIYOS 
a) Reitoria: 

1. Gabinete; 
2. Assessorias; 
3. Procuradoria Juridica. 

b) Orgaos de Apoio. 

c) Pr6-Reitorias: 

I. Pr6-Reitoria de Ensino; 
2. Pr6-Reitoria de Extensao; 
3. Pr6-Reitoria de Pesquisa, lnovas;ao e P6s-graduac;:ao; 
4. Pr6-Reitoria de Administrac;:ao; 
5. Pr6-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 

d) Ouvidoria. 

e) Comissao de Etica. 

IV. ORGAOS DESCENTRALIZADOS 
a) Campi, que para fins da legislas;ao educacional, sao considerados sedes. 

1. Orgao Superior do Campus: Conselho de Campus: 
2. Orgao Executive: Diretoria-Geral. 

b) Polos de Educa<;:ao a Distancia; 
c) Nt:tcleos Avanr,:ados; 
d) Unidades de Educac;:ao Profissional (UEP). 

§ 1°- 0 detalhamento da estrutura organizacional do IFSP, as competencias das unidades 
administrativas e as atribuic;:oes dos respectivos dirigentes serao estabelecidas no seu 
Regi mento-Gera I. 
§2°- 0 Regimento-Geral podera dispor sobre a estruturac;:ao e funcionamento de outros 
6rgaos colegiados que tratem de temas especificos vinculados a Reitoria e as Pr6-
Reitorias. 

Art. 9° - A administras;ao do IFSP tera como 6rgaos superiores o Conselho 
Superior e o Colegio de Dirigentes. 

Art. 10- 0 IFSP tera como 6rgao executive a Reitoria, composta porum Reitor e 
cinco Pr6-Reitores. 

§I 0 - Poderao ser nomeados como Pr6-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo 
da carreira docente ou de cargo efetivo de nivel superior da carreira dos tecnicos 
administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Tecnico-Administrativos em Educac;:ao, 
desde que possuam o minimo de cinco anos de efetivo exercicio em instituic;:ao federal de 
educas;ao profissional e tecnol6gica. 
§2°- A Reitoria, como 6rgao de administrac;:ao central , tera sua sede na cidade de Sao 
Paulo e podeni ser instalada em espac;:o fisico distinto do Campus Sao Paulo. 

~~~ 
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TITULO II- DA GESTAO 

CAPiTULO I 
DOS ORGAOS SUPERIORES 

SE<;AO I- DO CONSELHO SUPERIOR 

Art. 11 - 0 Conselho Superior, de carater consultive e deli berative, e o 6rgao 
maximo do IFSP, tendo a seguinte composis;ao: 
I. o Reitor, como presidente; 
II. representas;ao de urn ters;o do numero de campi, destinada aos servidores docentes, 
sendo o minimo de dois eo maximo de cinco representantes e igual numero de suplentes, 
eleitos por seus pares, na fo rma regimental; 
Ill. representas;ao de urn ters;o do numero de campi, destinada ao corpo discente, sendo o 
minimo de do is e o maximo de cinco representantes e igual numero de suplentes, eleitos 
por seus pares, na fonna regimenta l; 
IV. representas;ao de urn tercyo do numero de campi, destinada aos servidores tecnico
administrativos, sendo o minimo de dois e o maximo de cinco representantes e igual 
numero de suplentes, eleitos por seus pares, na forma regimental; 
V. dois representantes dos discentes egressos do IFSP e igual numero de suplentes, 
ind icados por seus pares; 
VI. se is representantes da sociedade civi l e igual numero de suplentes, sendo dois 
indicados por entidades patronais, dois indicados por entidades dos trabalhadores, dois 
representantes do setor publico e/ou de empresas estatais, designados pela Secretaria de 
Educas:ao Profissional e Tecnol6gica; 
VII. urn representante e urn suplente do Ministerio da Educas;ao, designado pela 
Secretaria de Educas;ao Profi ssional e Tecnol6gica; 
VIII. representas;ao de urn tercyo dos Diretores-Gerais de campi, sendo o minimo de dois 
e o maximo de cinco e igual numero de suplentes, eleitos por seus pares, na forma 
regimental. 

§ I 0 - Os membros do Conselho Superior (titulares e suplentes), de que tratam os incisos 
II , III, IV, V e VIII, serao designados por ato do Reitor. 
§ 2°- Os mandatos serao de dois anos, permitida uma recondus;ao para o periodo 
imediatamente subsequente, exceto aos membros natos, de que tratam os inc isos I e VIII. 
§ 3°- Com re lacyao aos membros de que tratam os incisos II, Ill e IV, cada campus que 
compoe o TFSP podera ter, no maximo, uma representas;ao por categoria. 
§4°- Serao membros vitalicios do Conselho Superior todos os ex-Reitores do IFSP, sem 
direito a voto. 
§5°- Oconendo o afastamento definitive de qualquer membro do Conselho Superior, 
assumira o respective suplente para a complementas:ao do mandato originalmente 
estabelecido, rea li zando-se nova eleicyao para a escolha de suplentes. 
§6°- Os membros relacionados nos incisos II a V que se enquadrarem em mais de uma 
categoria somente poderao se candidatar na categoria mais recente no IFSP. 
§7°- Os membros relacionados nos incisos II e IV nao poderao ocupar, 
concomitantemente, cargos de confiancya da estrutura organizacional do IFSP. 
§8°- Os procedimentos de trabalho do Conselho Superior serao disciplinados no seu 
regulamento o qual sera aprovado por seus membros. 

~ 
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§9°- 0 Conselho Superior reunir-se-a, ordinariamente, mensalmente e, 
extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por dois tercros de seus 
membros. 

Art. 12 - 0 Reitor sera o presidente nato do Conselho Superior, a quem cabera, 
em caso de necessidade, o voto de qua lidade. 

Pan1grafo Unico - No impedimenta do Reitor do IFSP, a presidencia do Conselho 
Superior sera exercida pelo seu substitute legal designado na forma da legislayao 
pertinente. 

Art. 13- Ao Conselho Superior compete: 
I. aprovar as diretrizes para atuacrao do IFSP e zelar pela execucrao de sua politica 
educacional; 
II. deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta a comunidade escolar 
para escolha do Reitor do IFSP e dos Diretores-Gerais dos campi, em consonancia como 
estabelecido nos artigos 12 e 13 da Lei n°. 11 .892/2008; 
Ill. aprovar o Plano de Desenvolvimento lnstitucional e acompanhamento por meio dos 
documentos institucionais e apreciar a proposta orcramentaria anual; 
IV. aprovar o projeto polftico-pedag6gico, a organizacrao didatica, os regulamentos 
internes e as normas disciplinares; 
V. aprovar normas re lativas a acreditacrao e a certificacrao de competencias profissionais, 
nos termos da legislacrao vigente; 
VI. autorizar o Reitor a conferir tltulos de merito academico; 
Vll. apreciar as contas do exercfcio financeiro e o relat6rio de gestao anual, emitindo 
parecer conclusive sobre a propriedade e regularidade dos registros; 
VIII. deliberar sabre taxas, emolumentos e contribuicroes por prestacrao de servicros em 
geral a serem cobrados pelo IFSP; 
IX. autorizar a criacrao, a alteracrao cun·icular e a extincrao de cursos no ambito do IFSP, 
bem como o registro de dip lomas; 
X. aprovar a estrutura administrativa e o Regimento-Geral do IFSP, observados os 
parametres definidos pelo Govemo Federal e pela legislacrao especffica; 
XI. deliberar sabre questoes submetidas a sua apreciacrao. 

Subse~ao 1: Da Auditoria Interna 

Art.14 - A Unidade de Auditoria !nterna e 6rgao de assessoramento do Conselho 
Superior, ao qual esta vinculada, nos termos do §3° do artigo 15 do Decreta 3591 /2000, 
responsavel por fortalecer e assessorar a gestao, bem como racionalizar as acroes do IFSP 
e prestar apoio, dentro de suas especificidades no ambito do IFSP, aos 6rgaos do Sistema 
de Controle Tnterno do Poder Executive Federal e ao Tribunal de Contas da Uniao, 
respe itada a legislacrao pertinente. 

§ I 0 • A Unidade de Auditoria Intema sera dirigida por um auditor-chefe. 
§ 2°. 0 auditor-chefe do IFSP sera substitufdo, em suas faltas e impedimentos, por um 

componente da equipe tecnica, previamente designado pelo Reitor. 

Paragrafo unico - A organizacrao eo funcionamento da Unidade de Auditoria lnterna 
serao definidos em Regulamento Interne aprovado pelo Conselho Superior 

[Vv\~ 
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Subse~ao II: Do Comite Tecnico-Profissional 

Art. IS - 0 Comite Tecnico-Profissional e 6rgao de assessoramento do Conselho 
Superior, com participacyao de representantes dos setores produtivos da sociedade, das 
Pr6-Reitorias de ensino, pesquisa e extensao, de professores dos cursos e tecnicos 
administrativos com atuac;ao na area educacional do IFSP, com a finalidade de ava liar a 
pertinencia das propostas de projetos e a oferta de cursos dos campi. 

Panigrafo unico - A organizac;ao, a composic;ao, a escolha dos representantes dos set ores 
produtivos da sociedade e o funcionamento do Comite Tecnico-Profissional serao 
definidos em Regulamento Interno aprovado pelo Conselho Superior. 

SECAO II- DO COLEGIO DE DIRIGENTES 

Art.l6 - 0 Colegio de Dirigentes, de carater consultivo, e o 6rgao de apoio ao 
processo decis6rio da Reitoria, possuindo a seguinte composicyao: 
1. o Reitor, como presidente; 
II. os Pr6-Reitores; 
II I. os Diretores-Gerais dos campi. 

Paragrafo Unico - 0 Colegio de Dirigentes reunir-se-a, ord inariamente, uma vez por 
mes e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou por dois terc;os de 
seus membros. 

Art. 17- 0 Reitor sera o presidente nato do Col<~gio de Dirigentes, a quem cabera, 
em caso de necessidade, o voto de qualidade. 

Panigrafo Unico - No impedimento do Reitor, a presidencia do Colegio de Dirigentes 
sera exercida pelo seu substituto legal designado na forma da legislacyao pertinente. 

Art. 18- Ao Colegio de Dirigentes compete: 
I. apreciar e recomendar a distribuicyao interna de recursos; 

11. apreciar e recomendar as normas para celebrac;ao de acordos, convenios e contratos, 
bem como para elaborac;ao de cartas de intenc;ao ou de documentos equivalentes; 

lll . propor a criac;ao e alteracyao de funcyoes e 6rgaos administrativos da estrutura 
organizacional do IFSP; 

IV. Apreciar e recomendar o calendario de referencia anual; 
V. apreciar e recomendar norn1as de aperfe icyoamento da gestao; 

VI. apreciar os assuntos de interesse da administrac;ao do JFSP a ele submetido. 

CAPITULO II 
DOS ORGAOS COLEGIADOS 

Art. 19 - Os Orgaos Colegiados correspondem aos Conselhos de Ensino, de 
Pesquisa e Inovacyao, e de Extensao. Os respectivos Conselhos sao 6rgaos consultivos, 
subordinados as diretrizes do Conselho Superior, com func;oes de supervisao nas materias 
de ensino, pesquisa e extensao. Sao presididos por seus Pr6-Reitores e tem sua 
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composicrao e funcionamento definidos em Regulamento Proprio. As competencias 
especificas esHio definidas no Regimento-Geral do TFSP. 

CAPITULO Ill 
DA REITORIA 

Art. 20 - 0 IFSP sera dirigido por urn Reitor, escolhido em processo eleti vo pelos 
servidores do quadro ativo pennanente (docentes e tecnicos administrati vos) e pelos 
estudantes regularmente matriculados, nomeado na forma da legislacrao vigente, para urn 
mandato de quatro anos, contados da data da posse, permi tida uma reconducrao. 

Panigrafo unico - 0 ato de nomeacrao a que se refere o caput levara em consideracrao a 
indicacrao feita pela comunidade escolar, mediante processo eletivo, nos termos da 
legislacrao vigente. 

Art. 21 - Ao Rei tor compete representar o IFSP, em juizo ou fora dele, bern como 
administrar, gerir, coordenar e superintender as atividades da lnstituicrao. 
Paragrafo unico- Nos impedimentos e nas ausencias eventuais do Rei tor, a Reitoria sera 
exercida pelo seu substitute legal designado na forma da legislacrao pertinente. 

Art. 22 - A vacancia do cargo de Reitor decorrera de: 
I. exonera<;ao em virtude de processo disciplinar; 
II. demissao nos termos da Lei n°. 8.1 12, de I I de dezembro de 1990; 
Ill. posse em outro cargo inacum ulave l; 
IV. fa lecimento; 
V. renuncia; 
VI . aposentadori a; 
VTT. termino do mandato. 

Panigrafo Unico - Nos casos de vadincia previstos no caput deste artigo, assumira a 
Reitoria o seu substitute legal, designado na forma da legisla<;ao pertinente, com a 
incumbencia de promover no prazo maximo de 90 dias 0 processo de consulta a 
comunidade para eleicrao do novo Rei tor. 

Art. 23 - A Reitori a eo 6rgao executive do IFSP, cabendo- lhe a administra<;ao, 
coordenacrao e supervisao de todas as ati vidades da Autarquia. 

Art. 24- 0 IFSP tern admin istra<;ao de forma descentralizada, por meio de gestao 
delegada, em consonancia com os termos do art. 9° da Lei n°. 11 .892/2008, conforme 
disposto no Regirnento-Gera l. 
Paragrafo unico - Os Diretores-Gerais dos camp i respondem solidari arnente corn o 
Reitor por seus atos de gestao, no li mite da delega<;ao. 

SE<;AO I - DO GABINETE 

Art. 25 - 0 Gabinete, dirigido por um chefe nomeado pelo Reitor, e o 6rgao 
responsavel por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a acrao politica e 
administrati va da Reitori a. 
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Art. 26 - 0 Gabinete dispon1 de 6rgaos de apoio imediato, de Procuradoria 
Juridica e de Assessorias Especiais. 

SE<;AO II- DAS PRO-REITORIAS 

Art. 27- As Pr6-Reitorias, dirigidas por Pr6-Reitores nomeados pelo Reitor, sao 
6rgaos executi vos que planejam, definem, acompanham e ava liam as ati vidades e as 
politicas relacionadas as seguintes dimensoes: 
I. A Pr6-Reitoria de Ensino compete planejar, defini r, acompanhar e ava liar o 
desenvolvimento das politicas e atividades academicas, buscando o seu constante 
aprimoramento, em consonancia com as diretrizes definidas pelo Ministerio da Educacrao 
e com as disposicroes do Conselho Superior. 
II. A Pr6-Reitoria de Extensao compete planejar, definir, acompanhar e ava liar as 
politicas e as atividades de extensao em suas relacroes com a sociedade e as empresas, 
buscando articula- las ao ensino e a pesquisa, em consonancia com as diretri zes defin idas 
pelo Ministerio da Educacrao e com as disposicroes do Conselho Superior. 
Ill. A Pr6-Reitoria de Pesquisa, Inovacrao e P6s-graduacrao compete planejar, definir, 
acompanhar e avaliar as politicas eo desenvolvimento das ati vidades a ela relac ionadas, 
buscando seu fortalecimento em todos os niveis de ensino do IFSP, em consonancia com 
as diretrizes definidas pelo Ministerio da Educacrao e com as disposicroes do Conselho 
Superior. 
IV. A Pr6-Reitori a de Administracrao compete planejar, defini r, acompanhar e avaliar as 
politicas e atividades tanto para o desenvolvimento das ati vidades de gestao de pessoal 
quanto para o de execucrao orcramentaria, financeira e patrimonial, buscando o seu 
constante aprimoramento, em consonancia com as diretrizes definidas pelo Ministerio da 
Educacrao e com as disposicroes do Conselho Superior. 
V. A Pr6-Reitori a de Desenvolvimento Institucional compete planejar, definir, 
acompanhar e ava liar o desenvolvimento das politicas definidas pela Reitori a, levantando 
e analisando os resultados obtidos e buscando o aprimoramento do processo educacional 
e admin istrative, em consonancia com as diretrizes definidas pelo Ministerio da Educacrao 
e disposicroes do Conselho Superior. 

SE<;AO III- DOS ORGAOS DE APOIO 

Art. 28 - Os 6rgaos de apoio sao constitu idos por Comissoes definidas por 
Regulamento proprio e/ou legislacrao vigente, sendo responsaveis pela fonnulacrao, 
acompanhamento e ava li acrao de politicas de pessoal docente e tecnicos administrativos. 

SE<;AO IV- DA PROCURADORIA JURIDICA 

Art. 29 - A Procuradoria Juridica do IFSP e 6rgao de execucrao integrante da 
Procuradoria-Geral Federal, vinculado a Reitoria e a Procuradoria Federal no Estado de 
Sao Paulo, incumbida de prestar assessoramento e consultoria juridica aos 6rgaos 
superiores da Administracrao do IFSP, com competencias e atri buicroes determinadas pela 
Jegislacrao em vigor. 

c;}f!JJ 
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CAPITULO IV 
DOS ORGAOS DESCENTRALIZADOS 

Art. 30- Os 6rgaos descentralizados correspondentes ao incise lV do Art. 8° terao 
sua estrutura, composis;ao, competencias, organiza<;ao e funcionamento definidos e 
regulados em regulamento proprio aprovado por resolw;ao do Conselho Superior. 

Panigrafo unico. Os Diretores-Gerais sao escolhidos e nomeados de acordo com o que 
determina o art. 13 da Lei n.0 11.892/2008, para mandate de quatro anos, contados da data 
da posse, permitida uma recondu<;ao. 

TITULO Ill- DO REGIME ACADEMICO 

CAPITULO I 
DO ENSINO 

Art. 3 I - 0 curricula do IFSP esta fundamentado em bases filos6ficas, 
epistemologicas, metodologicas, socioculturais e legais, expressas no seu projeto politico
institucional, sendo norteado pelos principios da estetica, da sensibilidade, da politica da 
igualdade, da etica, da identidade, da interdisciplinaridade, da contextua lizas:ao, da 
flexibilidade e da educas;ao como processo de forma<;ao na vida e para a vida, a partir de 
uma concep<;ao de sociedade, trabalho, cultura, educa<;ao, tecnologia e ser humane. 

Art. 32 - As ofertas educacionais do IFSP estao organizadas por forma<;ao inicia l 
e continuada de trabalhadores, educa<;ao profissional tecnica de nfvel medic e educa<;ao 
superior de gradua<;ao e p6s-graduas:ao. 

CAPITULO II 
DA EXTENSAO 

Art. 33 - As as:oes de extensao constituem urn processo educative, cultural e 
cientffi co que articu la o ensino e a pesquisa de forma indissociave l, para viabilizar uma 
rela<;ao transfom1adora entre o IFSP e a sociedade. 

Art. 34 - As atividades de extensao tem como objetivo apoiar o desenvolvimento 
social pela oferta de curses e realiza<;ao de atividades especificas. 

CAPITULO III 
DA PESQUISA, INOVA<;AO E POS-GRADUAc;AO 

Art. 35 - As as:oes de pesquisa constituem urn processo educative para a 
investigas:ao e 0 empreendedorismo, visando a inovas:ao e a solu<;ao de problemas 
cientfficos e tecnol6gicos, envolvendo todos os niveis e modalidades de ensino, com 
vistas ao desenvolvimento social. 

C()!\ 
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Art. 36 - As atividades de pesquisa tern como objetivo formar recursos humanos 
para a investigaryao, a prodwrao, o empreendedorismo e a difusao de conhecimentos 
culturais, artisticos, cientificos e tecnol6gicos, sendo desenvolvidas em articularyao com 
o ensino e a extensao, ao Iongo de toda a formar;ao profissional. 

TiTULO IV - DA COMUNIDADE ACADEMICA 
CAPiTULO I 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 37 - A comunidade academica do IFSP e composta pelos corpos discente, 
docente e tecnico-admin istrativo. 

Art. 38 - 0 corpo discente do IFSP e constituido por alunos matricu lados nos 
diversos cursos e programas oferecidos pela Institui<;ao. 
§ l 0 . Os alunos do IFSP que cumprirem integralmente o curricu lo dos cursos e programas 
farao jus a d iploma ou certificado na forma e nas condiryoes previstas na organizaryiio 
d idatica. 
§ 2°. Os alunos em regime de matricula especial somente farao jus a dec larac;ao das 
disciplinas cursadas ou das competenc ias adqu iridas. 

Art. 39 - Somente os alunos com matricu la regu lar ativa nos cursos tecnicos de 
nive l medio, de graduac;ao e de p6s-graduar;ao poderao votar e ser votados para as 
representac;oes d iscentes do Conselho Superior, bem como participar dos processos 
eletivos para escolha do Reitor e Diretores-Gerais dos campi. 

CAPiTU LO II 
DO CORPO DOCENTE 

Art. 40 - 0 corpo docente e constituido pelos professores integrantes do quadro 
permanente de pessoal do IFSP, regidos pelo Regime Juridico Unico, e demais 
professores admitidos na forma da lei. 

CA PITULO Ill 
DO CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 41 - 0 corpo tecnico-administrativo e constituido pe los serv idores integrantes 
do quadro permanente de pessoal do IFSP, regidos pelo Regime Jurid ico Unico, que 
exerr;am atividades de apoio tecnico, administrative e operacional. 

CAPITULO IV 
DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 42 - 0 regime disciplinar do corpo discente e estabelecido em regu lamento 
proprio aprovado pelo Conselho Superior. 

Art. 43 - 0 regime d isc iplinar do corpo docente e tecnico-administrativo do IFSP 
observa as disposic;oes legais, normas e regulamentos sobre a ordem disciplinar e san<yoes 
apl icaveis, bem como os recursos cabiveis, previstos pela legislaryao federal. 



Aprovado pela Resolw;:ao n.0 I, de 3 1 de agosto de 2009. 
Alterado pel a Resolw;:ao n.0 872, de 4 de junho de 2013. 

TITULO V- DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TITULOS 

Art. 44 - 0 IFSP expedini e registrara seus diplomas em conformidade com o §3° 
do art. 2°. da Lei n.0 I 1.892/2008 e emitira certificados a alunos concluintes de cursos e 
program as . 

Art. 45- No ambito de sua atuac;ao, o IFSP funciona como institui<;ao acreditadora 
e certificadora de competencias profiss ionais, nos termos da legisla<;ao vigente. 

Art. 46 - 0 IFSP podera conferir titulos de Merito Academico, conforme 
disc iplinado no Regimento-Geral. 

TITULO VI- DO PATRIMONIO 

Art. 47 - 0 patrimonio do IFSP e constituido por: 
I. bens e direitos que compoem o patrimonio da Reitoria e de cada um dos campi que o 
integram; 
II . bens e dire itos que vier a adquirir; 
Ill. doa<;oes ou legados que receber; 
IV. incorpora<;oes que resultem de servi<;os por ele realizados. 

Paragrafo unico. Os bens e direitos do IFSP devem ser utilizados ou aplicados, 
exclusivamente, para a consecw;ao de seus objetivos, Mio podendo ser alienados, exceto 
nos casos e condi<;oes permitidos em lei . 

TiTULO VII - DAS DISPOSI(:OES GERAIS 

Art. 48 - 0 IFSP, conforme suas necessidades especificas, podera constituir 
6rgaos colegiados de natureza normativa e consultiva e comissoes tecnicas e/ou 
administrativas. 

Art. 49 - A altera<;ao do presente Estatuto exigira quorum qua li ficado de dois 
ter<;os dos integrantes do Conselho Superior, mediante deliberac;ao em sessao convocada 
exclusivamente para tal fim. 
Paragrafo (mico. A convocac;ao da sessao para os fins do caput sera fe ita pelo Reitor ex 
officio ou pela maioria simples dos membros do Conselho Superior. 

Art. 50 - Os casos omissos neste Estatuto serao submetidos a apreciac;ao do 
Conselho Superior do IFSP'[VfJ\ 


