
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Diretor - Campus São João dos Patos

RESOLUÇÃO Nº 2/2022 DE 29 DE JUNHO DE 2022

Aprova o Regimento Interno das comissões no âmbito do Ins tuto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São
João dos Patos.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR
(CONDIR) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS SÃO JOÃO DOS
PATOS, no uso de suas atribuições consagradas na Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, com base na
Portaria N° 92/2022 de 04 de Abril de 2022; e,

considerando a aprovação do Conselho Diretor do IFMA - Campus São João dos Patos, em sua 5.ª Reunião Ordinária,
realizada em 10 de maio de 2022;

considerando ainda, o que consta no Processo n° 23249.015157.2022-46.

         

RESOLVE

Art. 1º  Aprovar o Regimento interno para Comissões no Âmbito do IFMA Campus São João dos Patos, conforme
documento em Anexo.

(assinado eletronicamente)
Diego Grosmann

Presidente em exercício



REGULAMENTAÇÃO DE COMISSÕES LOCAIS

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÕES

Art. 1º Esta Resolução estabelece normas gerais para aos  trabalhos desenvolvidos  por  comissões  internas  no 
âmbito  do  Campus  São João dos Patos, e abrange:

I - todas as comissões ins tuídas no âmbito do Campus São João dos Patos mediante portaria emi da pela Direção-
Geral.

Parágrafo único.  Não são abrangidas por esta Resolução:

I - as comissões permanentes, que deverão ter regimento próprio;

II - comissões regulamentadas pela Resolução 124, de 10 de dezembro de 2018 que dispões sobre o Regimento Interno
dos Campi;

III - comissões regulamentadas por órgãos superiores; e

IV - comissões regulamentadas pela direção no ato de sua criação.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, consideram-se:

I. Diretor Geral: Autoridade máxima do Campus são João dos Patos, legalmente designada;

II. Setor requisitante: Direção, Departamento, Núcleo ou Coordenação que necessita da criação da comissão;

II. Presidente da comissão: Membro da comissão designado para a vidade de presidente mediante portaria; e

III. Membro da comissão: Demais membros da comissão.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º As comissões internas deverão ser solicitadas, pelo setor interessado, via processo eletrônico po "Solicitação
de Portaria/Ordem de Serviço". 

Art. 4º As comissões internas, deverão ser  cons tuídas  através  de  portarias  emi das  pela  Direção Geral e
publicadas no Bole m de Serviços do Campus.

Art. 5º No ato de emissão da Portaria, o Diretor Geral deve indicar  o presidente da comissão, o prazo de vigência, os
obje vos e resultados;

§1º Ao fim da vigência da portaria o presidente da comissão juntamente com o setor interessado, podem solicitar de
forma fundamentada sua prorrogação. A prorrogação será avaliada pela Diretoria Geral e em caso de aprovação será
emi da uma nova Portaria com o novo prazo.

§2º As comissões regidas por essa resolução não podem ter vigência superior a 01 (um) ano.

§3º Os resultados podem ser ações realizadas ou documentos gerados.

Art. 6º Após emissão da portaria o Gabinete da Direção deverá encaminhar uma cópia para CGP incluir na situação
funcional dos servidores membros e devolver o processo ao setor interessado.

Art. 7º Ao fim do prazo a comissão deve apresentar relatório final constante no Anexo I, cópia das convocações, atas de
reuniões (Modelo SUAP) e demais documentos gerados pela comissão.

Art. 8º Para  efeitos  de  contabilidade  de  carga  horária  docente  no  Plano  Individual de Trabalho, serão
contabilizadas 02  (duas)  horas semanais por comissão que tenha duração igual ou inferior a 90 (noventa) dias e de 01
(uma) hora nos demais casos.

Paragrafo único. A Diretoria Geral poderá indicar na emissão da portaria carga horária especifica para a portaria
emi da. 



CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 9º São atribuições do Setor Interessado:

I. Abrir processo solicitando a criação da comissão. O processo deve estar devidamente fundamentado e com indicação
de prazo de vigência;

II. Dar suporte à comissão;

III. Solicitar ao presidente da comissão, via funcionalidade, solicitação de documentos no processo eletrônico, a
anexação dos documentos gerados pela comissão, indicando os prazos definidos na portaria.

II. Acompanhar o desenvolvimento das a vidades e cumprimento dos prazos; e

III. Informar à Direção Geral sobre o não desenvolvimento das a vidades.

§1º Caso a comissão não finalize os trabalhos nos prazo de vigência da portaria, o Departamento interessado deve
adotar as seguintes providências:

I. Solicitar ciência dos membros da comissão do não cumprimento das a vidades e ou não apresentação dos
documentos.  

II. A solicitação de ciência deverá ser realizada dentro do Processo Eletrônico com prazo de 3 dias úteis para ciência e
apresentação de jus fica va para não realização das a vidades ou solicitar prorrogação de prazo.

II. Após finalização do prazo determinado no inciso I deste ar go, mesmo que o servidor não dê ciência, o setor
requisitante deve adotar uma das seguinte ações:

a) Acatada a jus fica va, e solicitar a direção geral anulação da portaria;

b) Acatar a solicitação de prorrogação de prazo, e solicitar a direção geral a re ficação; ou

c) Encaminhar o processo à Direção Geral relatando os fatos e solicitando providências.

Art. 10º São atribuições do presidente da comissão:

I.  Coordenar  os  trabalhos,  realizar o  acompanhamento das ações bem como o cumprimento dos prazos
estabelecidos;

II. Convocar as Reuniões da comissão a qual preside;

III. Solicitar a reserva de espaços para realizar reuniões;

IV. Indicar membro da comissão para secretariar a reunião, lavrando ata;

V. Registrar as presenças em cada reunião de trabalho devidamente convocada;

VI. No ficar, via e-mail, membros faltante ou que não desempenhem as a vidades designadas;

VI. Solicitar ao Setor Interessado,  através de oficio e de  forma  jus ficada,  a  inclusão,  subs tuição  ou re rada de
membros na referida comissão;

VII. Anexar ao processo eletrônico  relatório  final  das  a vidades,  acompanhado  do  conjunto documental  produzido 
pela  comissão;

VIII. Zelar  pelo  bom  desempenho  da  função  que  lhe  foi  atribuída  e  pelo  bom andamento dos trabalhos da
comissão que coordena.

Paragrafo único. O presidente da Comissão deverá solicitar a re rada ou subs tuição de membros que:

I. Ob verem registradas 03 (três) ausências injus ficadas em  reuniões  de  trabalho  consecu vas; ou

II. Na não realização das a vidades a ele designadas e não apresentação das jus fica vas, ou as jus fica vas não forem
aceitas pela maioria simples da comissão.

Art. 11. São atribuições dos membros da comissão:

I.  Zelar pelo desempenho da função que lhe foi atribuída e pelo bom andamento dos trabalhos da comissão a qual
integra;



II. Par cipar assiduamente das reuniões devidamente convocadas pela presidência da comissão, jus ficando a
presidência da referida comissão, de preferência através de e-mail ins tucional, possíveis ausências em reuniões;

III. Colaborar na realização do obje vo final expresso em portaria, cumprindo as tarefas para as quais foi designado;

IV. Par cipar a vamente da construção do relatório final de a vidades da comissão; e

V.   Informar ao setor interessado, omissões do presidente da comissão.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. As  convocações  para  as  reuniões  de  trabalho  em  comissão  deverão  ser  realizadas  pelo (a)  presidente 
da  referida  comissão,  mediante  comunicação  a  todos  os  integrantes  da mesma,  preferencialmente  por  aviso  de 
recebimento  ou  e-mail  ins tucional  com antecedência  de  no  mínimo  2  (dois)  dias.  As  reuniões  extraordinárias 
poderão  ser convocadas com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro horas).

Art. 13. Os casos que porventura não estejam contemplados neste Regimento deverão ser deba dos no âmbito de cada
comissão interna, cabendo consulta às Diretorias do Campus São João dos Patos (Diretoria Geral, Diretoria de
Administração e Planejamento e Diretoria de Desenvolvimento Educacional) a fim de que seja garan da uniformidade
de procedimentos na construção de ro nas ins tucionais efe vas.

São João dos Patos, 29 de junho de 2022

(assinado eletronicamente)
Diego Grosmann

Presidente em exercício



ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 2/2022 - CONDIR-SJP/CAMP-SJP/IFMA

MODELO DE RELATÓRIO FINAL DE COMISSÃO

Comissão designada pela Portaria n° _______/20____ – GAB-SJP/IFMA

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Título da Atividade

Presidente da Comissão

Período da Realização

2. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

2.1 Resumo

(Apresentar a relevância da atividade para a comunidade interna e externa do campus)

2.2 Ações Realizadas

(Detalhamento de todas as atividades desenvolvidas nas etapas de planejamento e execução da atividade)

2.3 Aspectos Positivos

(Avaliação evidenciando os elementos positivos dos trabalhos da comissão envolvendo a atividade em questão)

2.4 Dificuldades Encontradas

(Avaliação evidenciando os problemas e dificuldades encontrados pela comissão durante o desempenho da

atividade em questão)

2.5 Resultados Alcançados

(Principais resultados alcançados)

2.6 Sugestões / Observações:

(Observações e sugestões pertinentes para futuros trabalhos)

2.7 Anexos e Apêndices

(Incluir programação final de evento, listas de frequência dos participantes, atas de reuniões, registros

fotográficos, dentre outros documentos relevantes)

3. INTEGRANTES ATIVOS DA COMISSÃO

Nome

Função
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