
  

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

RESOLUÇÃO N. 134/2015, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015 

Aprova o Regulamento da 

Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD). do 

lastituto Federal de 

Educação. Ciência e 

Tecnologia de São Paulo. 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO. SUPERIOR DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO. no uso de suas atribuições regulamentares e. considerando a decisão do 

Conselho Superior na reunião do dia 08 de dezembro de 2015. 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Aprovar o Regulamento da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD). do Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
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Art. 2.º - Esta Resolução éntra enrvigor 
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SILMARIO BATISTA pós SANTOS 
  



REGULAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE NO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. 

CAPÍTULO | 

“DA FINALIDADE 

Art. 1º O presente Regulamento disciplina e define a organização. o funcionamento e as atribuições 
da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). do Instituto Federal de Educação. Ciência e 

Tecnologia de São Paulo, de acordo com o que estabelece o $ 2º. do Art. 26. da Lei nº 12.772/2012. 

CAPÍTULO IH - 

DA NATUREZA 

Art. 2º A CPPD é um órgão colegiado. com funções de assessoramento ao colegiado competente e 
ao Reitor. para a formulação e o acompanhamento da execução da Política de Pessoal Docente do 
IESP. 

Art. 3º Os trabalhos da CPPD serão considerados de caráter relevante e prioritário. sendo que seus 

membros dedicarão 8 horas semanais para o cumprimento das atribuições previstas na legislação e 
neste regulamento e 8 horas semanais em Regência de aulas. 

CAPÍTULO HI 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 4º A CPPD será constituída de um Comitê Central. instalado na sede da Reitoria do IFSP. 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 5º O Comitê Central terá. em sua composição. 8 membros docentes e 2 servidores 
administrativos. assim distribuídos: 

I. Presidência (1 membro eleito): 

H. Membros (7 membros eleitos): 

HI. Secretaria (2 servidores administrativos). 

$1º A CPPD será eleita pela comunidade docente (ativa e efetiva) do IFSP. por meio de votação em 
candidaturas individuais. 
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$2º O Presidente da CPPD será escolhido por aclamação ou eleição interna entre os membros 
docentes eleitos. 

$3º As funções de Secretaria da CPPD serão exercidas por seus membros e por 2 servidores 
administrativos. indicados pela reitoria. 

Art. 6º Os membros da CPPD serão eleitos. conforme estabelece o Capítulo VIII deste Regulamento. 
e nomeados pelo Reitor. 

Art. 7º Cada membro titular terá um suplente. igualmente eleito pela comunidade docente (ativa e 
efetiva) do IFSP por meio de votação em candidaturas individuais. 

Art. 8º No mínimo 4 membros docentes devem exercer suas atividades junto à Reitoria. sendo que os 

demais poderão exercê-las em seus respectivos câmpus. Essa escolha será feita pelos membros. de 
acordo com a classificação conforme os votos recebidos. 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS DA CPPD 

Art. 9º Compete à CPPD. de acordo com o Art. 26. da Lei nº 12.772. de 28 de dezembro de 2012. 
manifestar-se sobre assuntos relativos à docência e emitir parecer. quando solicitada. para subsidiar 
a decisão do Reitor no que se refere a: 

| - dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas: 
II - contratação e admissão de professores efetivos e substitutos; 

II - alteração do regime de trabalho docente: 
IV - avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional: 

V - solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento. especialização. mestrado. 
doutorado ou pós-doutorado: 

VI - liberação de professores para programas de cooperação com outras instituições. universitárias ou 
não. 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Seção | 

Da CPPD 

Art. 10 São atribuições da CPPD: 

[ - reunir-se ordinariamente. semestralmente: e. extraordinariamente. por convocação do seu 
Presidente e/ou da maioria de seus membros; 
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II - apreciar e emitir parecer sobre as matérias e processos em sistema de fluxo contínuo. excetuado 
o período de férias docentes. conforme calendário do IFSP, e encaminhar à reitoria e/ou setor 
correspondente para homologação: 

HI - apreciar e emitir parecer sobre os processos de saída de afastamento docente para pós-graduação: 

IV - desenvolver estudos, análises e propostas, visando à fixação. ao aperfeiçoamento e à modificação 

da Política de Pessoal Docente do IFSP e sugerir medidas para alcançá-los: 

V - apreciar e emitir parecer sobre questões relativas à Política de Pessoal Docente que lhes forem 
encaminhadas pela Reitoria do IFSP: 

VI - manter intercâmbio com as CPPDs de outras Instituições Federais de Ensino: 

VII - requerer à reitoria. mediante justificativa. a designação de especialistas para assessorar a CPPD 
em matérias necessárias a pareceres técnicos: 

VIII - propor ao Reitor. para encaminhamento ao Conselho Superior. por deliberação de metade mais 
um de seus membros titulares. a reformulação do presente Regulamento. sempre que julgar 
necessário. 

Seção II 

Da Presidência da CPPD 

Art. 11 São atribuições do Presidente da CPPD: 

I - representar a CPPD no âmbito do IFSP ou fora dele: 

II - dirigir os trabalhos da CPPD. observando e fazendo cumprir este Regulamento: 

HI - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da CPPD. presidi-las. apurar votos. votar. nos 
casos e na forma prevista neste Regulamento: 

IV - fazer uso do voto de qualidade. para desempate: 

V - designar grupos de estudo para análise de matérias específicas: 

VI - baixar instruções normativas e ordens de serviço necessárias ao funcionamento da CPPD: 

VU - divulgar as decisões da CPPD: 

VIII - comunicar aos chefes imediatos dos membros titulares da CPPD os horários das reuniões. a 

fim de que os seus integrantes sejam dispensados de aulas e de outras atividades para delas participar: 

IX - apresentar à reitoria do IFSP relatório anual das atividades da CPPD referente ao exercício 
anterior: 

X - acompanhar. tomar as providências e praticar os demais atos necessários ao desempenho das 
atividades CPPD. 

Seção III 
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Dos membros da CPPD 

Art. 12 São atribuições dos membros da CPPD: 

I- lavrar as atas das reuniões: 

HI - distribuir. de acordo com a orientação do respectivo Presidente. os processos constantes da pauta 
aos membros para apreciação e parecer: 

HI - manter os arquivos organizados e atualizados: 

IV - receber e expedir correspondências e documentos: 

VI - providenciar os materiais e serviços necessários ao bom funcionamento da CPPD: 

VII - cumprir as demais tarefas inerentes a sua função. 

Seção IV 

Dos servidores administrativos lotados na CPPD 

Art. 13 São atribuições dos servidores administrativos lotados na CPPD: 

[ - manter os arquivos organizados e atualizados: 

II - receber e expedir correspondências e documentos: 

HI - providenciar os materiais e serviços necessários ao bom funcionamento da CPPD: 

“AV - cumprir as tarefas administrativas inerentes a sua função. 

Parágrafo Unico. Haverá. na CPPD. um servidor técnico administrativo e/ou membro docente nos 
horários de funcionamento da reitoria. 

CAPÍTULO VII. 

DAS REUNIÕES 

Art. 14 A CPPD reunir-se-á de acordo com o estabelecido no Artigo 10. 

$1º As decisões serão tomadas por maioria simples dos seus membros presentes. 

82º Todas as decisões deverão constar em ata. juntamente com o escrutínio final dos votos, reservado 
o direito da declaração do voto. 

$3º As decisões aprovadas pela CPPD serão encaminhadas à Diretoria de Administração de Pessoal 

(DAGP) para ratificação e posterior homologação do Reitor. 

Art. 15 O quórum mínimo para a realização das reuniões será metade mais um dos membros e a 

convocação para as referidas reuniões deverá ser feita com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 
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Art. 16 A CPPD reunir-se-á semestralmente para deliberar sobre: 

| - questões relacionadas à Política de Pessoal Docente do IFSP: 

II - participação em eventos. cursos. comissões e reuniões diversas; 

HI - elaboração do calendário semestral de eventos e atividades a serem realizadas: 

IV - matérias encaminhadas para serem apreciadas nessa reunião. 

CAPÍTULO VIII 

DAS ELEIÇÕES E MANDATO PARA COMPOSIÇÃO DA CPPD 

Art. 17 A eleição será realizada individualmente para compor uma comissão com 8 membros titulares 

e 8 membros suplentes. 

Art. 18 O candidato deverá. além de atender às exigências do presente Regulamento. formular. por 

escrito. o respectivo pedido de registro de candidatura. conforme regulamento das eleições aprovado 
pelo Reitor. 

$1º - São requisitos para participar como candidato à CPPD: 

a) ser professor do quadro permanente do IFSP. em efetivo exercício: 
b) não estar no exercício de cargo de direção ou função gratificada em exercício de outra representação: 

c) não ser membro titular ou suplente do Conselho Superior: 

d) não ser membro titular ou suplente do Colégio de Dirigentes. 

Art. 19 O mandato dos membros docentes da CPPD será de 2(dois) anos. permitida reeleição. no 

caso de não haver número suficiente de candidaturas até 5 dias antes da eleição. 

$1º - Serão reconduzidos de | a 4 membros da comissão atual para que haja continuidade nos trabalhos 

desempenhados pela comissão. 

Art. 20 O mandato do Presidente vigorará até a eleição seguinte ser homologada e dada a posse aos 
novos membros. Será vedada a recondução a essa função por mais de 02 (dois) mandatos 

consecutivos. 

Art. 21 O Edital da eleição deverá ser publicado até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato 

da comissão eleita. 

Art. 22 A posse dos membros titulares e suplentes dar-se-á após o término do mandato dos membros 
da equipe eleita anterior. 

Art. 23 Poderão participar como eleitores para a escolha dos candidatos a membro da CPPD todos os 
servidores docentes efetivos e ativos. 
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Art. 24 Cada servidor docente poderá votar em 1 (um) candidato. conforme definido no art. 17 deste ' 
Regulamento. 

Art. 25 As eleições serão organizadas de forma virtual/eletrônica. sendo composta uma Comissão 
Eleitoral. 

Art. 26 Será considerado afastamento definitivo da CPPD quando o membro titular: 

[ - deixar de pertencer ao Quadro de Pessoal do IFSP: 

HI - faltar, sem motivo justificado. a mais de 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) 

reuniões ordinárias alternadas; 

HI - solicitar formalmente seu desligamento ao Presidente da CPPD: 

IV - tirar licença sem remuneração: 

V - assumir cargo de direção ou função gratificada em exercício de outra representação: 

VI - ser membro titular ou suplente do Conselho Superior ou Colégio de Dirigentes. 

Art. 27 Nos casos de afastamentos previstos em lei. não enquadrados nos incisos 1 a VII do art. 26. 
o titular. sob pena de perda do mandato. deverá solicitar pedido formal de afastamento temporário. 
o qual será analisado e decidido pelos membros da CPPD. 

Parágrafo Unico. No caso de afastamento definitivo do titular. o suplente assumirá interinamente o 
seu mandato até a eleição seguinte. 

Art. 28 Poderá haver interposição de recursos durante todo o Processo Eleitoral, os quais serão 
analisados pela Comissão Eleitoral em primeira instância e. em segunda instância, pelo CONSUP. 

Art. 29 O ingresso e a resposta dos recursos terão prazos definidos e deverão ser compatíveis com o 
período previsto para todo o Processo Eleitoral. permitindo que as respostas sejam formalizadas 
antes do início da próxima etapa do Processo. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 30 Fica vedado o funcionamento de comissões ou órgãos. no âmbito do IFSP. com finalidades 
similares às da CPPD, com exceção das Comissões Especiais previstas em legislação específica. 

Art. 31 A CPPD terá a sua disposição. no IFSP, suporte administrativo e material necessários à 
execução de suas atividades. 

Art. 32 No exercício de suas atribuições. a CPPD, para melhor fundamentar suas decisões. poderá 
determinar diligências. ouvir interessados e solicitar informações de outros setores do IFSP. 

Aprovado pela Resolução nº 134/2015, de 08 de dezembro de 2015.



Art. 33 A CPPD terá acesso. mediante solicitação prévia às instâncias competentes. a todos os 
documentos que se relacionem com os assuntos de sua competência. 

Art. 34 Os casos omissos, na aplicação deste Regulamento. serão resolvidos pelo Reitor do IFSP ou 
pelo Conselho Superior. 
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