
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 27, DE 11 DE MARÇO DE 2014 

Estabelece as diretrizes para a 

composição e atribuições do 

Conselho de Campus do 
Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR EM EXERCÍCIO DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO. no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008 e, considerando a decisão do Conselho Superior na reunião do dia 11 de março 

de 2014. 

RESOLVE: 

Art. 1º O Conselho de Campus, de caráter normativo, consultivo e deliberativo. é o 

órgão máximo de um Campus do IFSP, tendo a seguinte composição: 

I. o diretor, como presidente: 

II. o diretor ou gerente administrativo do Campus, ou cargo equivalente: 

HI. o diretor ou gerente educacional do Campus, ou cargo equivalente; 

IV. um representante para cada vinte docentes lotados no Campus, sendo o mínimo de 

um e o máximo de cinco representantes, e igual número de suplentes, eleitos por seus 

pares, na forma regimental: 

V. um representante discente para cada representante docente, sendo o mínimo de um e 

o máximo de cinco representantes, e igual número de suplentes. quando possível, 

divididos entre os de ensino médio e superior, eleitos por seus pares, na forma 

regimental; 

VI. um representante técnico-administrativo para cada representante docente, sendo o 

mínimo de um e o máximo de cinco representantes, e igual número de suplentes, eleitos 

por seus pares, na forma regimental; 
VII. dois representantes da sociedade civil e igual número de suplentes, sendo um 

representante do setor público designado pela Secretaria de Educação do Município e 

um representante de pais de alunos, ou um indicado por entidades patronais, ou um
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indicado por entidades dos trabalhadores. 

$ 1º- Os membros do Conselho de Campus (titulares e suplentes). de que tratam os 

incisos IV. V, e VI, serão eleitos e posteriormente designados por ato do diretor. 
$ 2º- Os mandatos serão de dois anos, permitida uma recondução para o período 

imediatamente subsequente, exceto aos membros natos, de que tratam os incisos I, Il e 
HT. 

$3º- Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer membro do Conselho de Campus, 

assumirá o suplente mais votado da categoria, para a complementação do mandato 

originalmente estabelecido. realizando-se nova eleição para a escolha de suplentes. 

$4º- Os membros relacionados nos incisos IV a VI que se enquadrarem em mais de uma 

categoria somente poderão se candidatar na categoria mais recente no IFSP, 

$5º- Os membros relacionados nos incisos IV e VI não poderão ocupar. 

concomitantemente, cargos de confiança da estrutura organizacional do Campus. 

$6º- Os procedimentos de trabalho do Conselho de Campus serão disciplinados no seu 

regulamento, o qual será aprovado por seus membros. 

87º- O Conselho de Campus reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por dois terços de seus 

membros. 

Art. 2º. - O Diretor do Campus será o presidente nato do Conselho de Campus, a quem 

caberá. em caso de necessidade, o voto de qualidade. 

Parágrafo Único - No impedimento do Diretor do Campus. a presidência do Conselho 

de Campus será exercida pelo seu substituto legal designado na forma da legislação 

pertinente. 

Art. 3º. - Ao Conselho de Campus compete: 

I. aprovar as diretrizes para atuação local do Campus e zelar pela execução de sua 

política educacional; 

II. aprovar o Projeto Político-pedagógico. em consonância com o Projeto Pedagógico 

Institucional, o Plano de Desenvolvimento do Campus, a proposta orçamentária anual, 

os Regulamentos Internos e as Normas Disciplinares; 

HI. apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo 

parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros; 

IV. aprovar a estrutura administrativa e o Regimento Geral do Campus, observados os 

parâmetros definidos pela Reitoria e pela legislação específica: 

V. emitir parecer e encaminhar para aprovação do Conselho Superior a criação. a 

alteração curricular e a extinção de cursos; 

VI. emitir parecer e deliberar sobre assuntos relativos ao uso e à expansão da 
infraestrutura do Campus: 

VII. deliberar sobre o plano anual de investimentos e sobre o orçamento do Campus; 

VIII. deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação;
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IX. manifestar-se sobre o planejamento e execução das atividades acadêmicas 

administrativas e as de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 4º O diretor de cada Campus deve deflagrar, com divulgação à comunidade. o 

processo para eleição e composição do Conselho de Campus a partir de 30 dias da data 

da publicação desta resolução, e concluir os trabalhos 60 dias depois de deflagrado o 

processo. 

Art. 5º Os regulamentos internos de Conselhos de Campus deverão ser aprovados pelo 

Conselho Superior. 

Art. 6º Os casos omissos deverão ser submetidos ao Conselho Superior. 

Art. 7º Esta resolução entra em vigor a partir desta data. 

La GA MAN WHISN A MAMEDE


