
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

CAMPUS PAULISTA

Portaria nº 060/2016-DGCPLT                                       Ementa: Aprova o Regimento Interno.

A  DIRETORA  GERAL  DO  CAMPUS PAULISTA  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições
conferidas pela Portaria nº 895/2015-GR, de 11/06/2015, publicada no DOU de 15/06/2015,
seção 2, página 19, e Portaria n° 0224/2016-GR, de 29/02/2016, ambas da Magnífica Reitora
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, em consonância com o
Estatuto e com o Regimento Geral do IFPE,

R E S O L V E:

1. Aprovar o Regimento Interno do Campus Paulista, nos termos do Anexo I.
2. Encaminhá-lo para deliberação e aprovação pelo Conselho Superior.

Publique-se.                                             Registre-se.                                             Cumpra-se.

GABINETE DA DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS PAULISTA DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, 22 de agosto de 2016.

JESSICA SABRINA DE OLIVEIRA MENEZES
Diretora Geral do Campus Paulista



ANEXO I
Portaria nº 060/2016-DGCPLT

REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS PAULISTA

Art. 1º O presente Regimento Interno estabelece os objetivos, a estrutura, as finalidades e as
atribuições do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco  Campus
Paulista.

§ 1º O Campus Paulista está instalado na cidade de Paulista, no Estado de Pernambuco, com
foro da Seção Judiciária respectiva, da Justiça Federal, diretamente subordinado à Reitoria.

Art. 2º Seu quadro de pessoal é composto por servidores técnico-administrativos e docentes.

§ 1º Compete ao servidor técnico-administrativo, sem prejuízo das competências definidas para
o cargo em norma específica, apoiar e assessorar, direta ou indiretamente, nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

§ 2º Compete ao servidor docente, sem prejuízo das competências definidas para o cargo em
norma específica:
I. elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do Campus;
II. zelar pela aprendizagem dos estudantes;
III. estabelecer estratégias de recuperação para os discentes com menor rendimento;
IV. ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
V. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
VI. participar da elaboração da proposta pedagógica do Campus;
VII. atuar em atividades de pesquisa e extensão, no âmbito, prioritariamente, das Instituições
Federais de Ensino; e
VIII. atuar em atividades de assessoramento, coordenação e assistência na gestão acadêmica e
administrativa do Campus.

§ 3º Compete aos setores, sem prejuízo das competências definidas em norma específica:
I. padronizar os procedimentos ligados ao setor;
II. participar da elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do Campus;
III. elaborar requisição, projeto básico e realizar cotação de preço para aquisição de materiais e
serviços sob sua responsabilidade;
IV. acompanhar junto à Diretoria de Administração e Planejamento as atividades de compras
de sua demanda; e
V.  exercer  outras  atividades  inerentes  ao  setor  que  lhes  forem  determinadas  pela
Diretoria/Direção à qual esteja subordinado. 

TÍTULO I
DO REGIMENTO E DE SEUS OBJETIVOS

Art.  3º  O  presente  Regimento  Interno  disciplina  a  organização,  as  competências  e  o
funcionamento  das  instâncias  deliberativas,  consultivas,  administrativas  e  acadêmicas  do
Campus  Paulista  do Instituto Federal  de Educação,  Ciência  e Tecnologia de Pernambuco –
IFPE.

Art. 4º O Campus Paulista é integrante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Pernambuco – IFPE e deve atuar de forma integrada com a Reitoria em consonância com a
Lei nº 11.892/2008, de criação dos Institutos Federais, e com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.



Art. 5º São finalidades do Campus Paulista do IFPE:
I. Proporcionar ao educando formação integral que o capacite para o exercício competente da
cidadania e da profissão;
II.  Contribuir  para o desenvolvimento social,  cultural  e tecnológico da comunidade onde o
Campus está inserido;
III. Promover o bem-estar, o desenvolvimento e a integração da comunidade acadêmica. 

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 6º A administração do Campus Paulista do Instituto Federal de Pernambuco será exercida
pelo(a)  Diretor(a)  Geral  e  por  seus  Órgãos  Colegiados,  com  apoio  em  uma  estrutura
organizacional que define a integração e a articulação dos diversos órgãos situados em cada
nível, conforme disposto no artigo 7º. 

TÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 7º A estrutura organizacional do Campus Paulista compreende:

Órgãos Colegiados:

I. Conselho Gestor;
II. Conselho de Classe.

Órgãos Executivos:

1. Direção Geral do Campus Paulista (DG):
a – Gabinete da Direção Geral (GDG),
b – Ouvidoria (OUVI),
c – Auditoria Interna (AUDI),
d – Controle de Informações Institucionais (CII),
e – Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPE),
f – Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), e
g– Coordenação de Comunicação e Eventos (CCEV); 

1.1. Diretoria de Ensino (DEN):
a - Divisão de Apoio ao Ensino e ao Estudante (DAEE):

a.1 - Coordenadoria Pedagógica (CPED); 
a.2 - Coordenadoria de Psicologia (CPSIC); 
a.3 - Coordenadoria de Serviço Social (CSESO); 

b - Coordenação de Biblioteca e Multimeios (CBIM),
c - Coordenação de Registros Acadêmicos, Diplomação e Turnos (CRADT),
d - Coordenadoria da Área de Formação Geral (CAFG)
e - Coordenação do Curso Técnico em Administração (CADM), e
f - Coordenação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (CMSI). 

1.2. Diretoria de Administração e Planejamento (DAP):
a - Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira (CEOF),

a.1 – Coordenadoria de Contabilidade (CCONT),
b - Divisão de Compras, Licitações e Contratos (DCLC),

b.1 – Coordenadoria de Fiscalização e Acompanhamento de Contratos (CFAC), 
c – Coordenadoria de Planejamento (CPLAN), 



d – Coordenação de Material, Patrimônio e Serviços Gerais (CMPS),
d.1 – Coordenadoria de Transportes (CTRAN),
d.2 – Coordenadoria de Protocolo e Arquivo Geral (CPAG),
d.3 – Coordenadoria de Almoxarifado e Gestão de Atas (CALM);  

1.3. Divisão de Pesquisa e Extensão (DPEX):
a - Coordenação de Relações Empresariais, Estágios e Egressos (CREE);
b - Coordenadoria de Políticas Inclusivas (COPI). 

Parágrafo  Único.  A  estrutura  estabelecida  neste  Regimento  Interno  será  gradativamente
implementada no Campus Paulista, à medida que existam condições físicas, orçamentárias e de
pessoal para a sua implementação.

TÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Seção I
Do Conselho Gestor do Campus

 
Art. 8º O Conselho Gestor do  Campus  é órgão consultivo e deliberativo,  que assessora o(a)
Diretor(a) Geral, com a finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento do processo educativo e
de zelar  pela  correta  execução das  políticas  do  Campus  Paulista,  respeitadas  as  legislações
vigentes.
 
Parágrafo  único.  O Conselho Gestor  do  Campus  será presidido  pelo(a)  seu(sua)  Diretor(a)
Geral e, nas suas ausências e impedimentos, pelo(a) seu(sua) substituto(a) legal.
 
Art. 9º Os membros do Conselho Gestor do Campus serão:
I. o(a) Diretor(a) Geral;
II. 01 (um/uma) Representante dos servidores docentes;
III. 01(um/uma) Representante dos servidores técnico-administrativos;
IV. 01 (um/uma) Representante dos discentes;
V. 01 (um/uma) Representante de pais de alunos;
VI. o(a) Diretor(a) da Diretoria de Administração e Planejamento;
VII. o(a) Diretor(a) da Diretoria de Ensino;
VIII. o(a) Chefe da Divisão de Pesquisa e Extensão. 

§1º O(A) Diretor(a) Geral e demais Diretores(as) do Campus são membros natos do Conselho
Gestor do Campus.
 
§2º  Deve  ser  assegurada  a  representatividade  paritária  dos  segmentos  que  compõem  a
comunidade interna e externa do Campus.
 
§3º Caso um membro acumule funções que se enquadram como Conselheiros natos, deverá
optar por uma das cadeiras, sendo a outra preenchida pelo substituto legal.
 



§4º  Para  cada  membro  titular  do  Conselho  Gestor  do  Campus,  haverá  um suplente,  cuja
designação obedecerá às normas previstas para os titulares, com exceção dos membros natos,
cujos suplentes serão seus respectivos substitutos legais.
 
§5º  Exceto  para  os  Conselheiros  Natos,  cujo  mandato  perdurará  pelo  período  em  que  se
mantiver na respectiva função, o mandato dos membros do Conselho Gestor do  Campus  terá
duração de um ano, tendo como referência o ano letivo, sendo permitida uma recondução, por
igual período, imediatamente subsequente.
 
Art. 10º Ao Conselho Gestor do Campus, compete:
 
I.  aprovar  e  encaminhar  ao CONSUP os  projetos  de novos cursos  e  alterações  dos  cursos
existentes;
II. aprovar o Plano de Ação Anual do Campus, até o mês de novembro do ano anterior à sua
aplicação;
III. aprovar a proposta de calendário acadêmico letivo do Campus;
IV. aprovar a oferta anual de vagas do Campus;
V. aprovar os dados orçamentários do Campus e a definição sobre as prioridades em função dos
recursos disponíveis, convênios e editais;
VI.  deliberar,  quando  necessário,  sobre  assuntos  didático-pedagógicos,  administrativos,
financeiros e disciplinares do Campus;
VII.  deliberar  sobre as necessidades de servidores,  dimensionamento do quadro de pessoal,
destinação das vagas,  seleções de pessoal e solicitações  de remoção externa,  redistribuição,
cessão, requisição e colaboração técnica;
VIII. deliberar sobre as solicitações dos alunos, no que se refere a questões não previstas na
Organização Acadêmica;
IX.  deliberar  sobre  questões  prejudiciais  às  atividades  do  Campus,  envolvendo  servidores,
alunos e comunidade externa;
X. deliberar sobre a política de pesquisa e extensão do Campus;
XI. aprovar o Relatório Anual de Gestão do Campus;
XII. aprovar propostas de atualização do Regimento Interno do  Campus, após apreciação da
comunidade acadêmica, encaminhando-as para aprovação pelo Conselho Superior;
XIII. deliberar sobre o funcionamento dos demais órgãos colegiados do Campus.
 
Art. 11 Nos termos das disposições legais vigentes no IFPE, o(a) Diretor(a) Geral do Campus
Paulista  providenciará  a  realização  de  eleições  anuais,  para  escolha  de  representantes  do
Conselho Gestor que não sejam Conselheiros Natos.
 
§1º Nas eleições previstas no caput deste artigo, não é permitido o voto por procuração.
 
§2º  Os  representantes  dos  segmentos  serão  escolhidos  por  seus  pares,  para  o  exercício  de
mandato, segundo o edital da eleição.
 
§3º  Na vacância de representação por renúncia,  movimentação,  cancelamento de matrícula,
diplomação, exoneração ou falecimento, o respectivo suplente completará o mandato.
 
§4º O resultado da eleição será homologado pelo Conselho Gestor.
 
§5º Os novos representantes serão empossados no Conselho Gestor, na reunião subsequente ao
término do mandato dos integrantes anteriores.
 
§6º  O  representante  discente  no  Conselho  Gestor  do  Campus  deverá  estar  regularmente
matriculado em um dos cursos regulares do Campus Paulista.
 



§7º  Os  representantes  docentes  e  técnico-administrativos no  Conselho  Gestor  do  Campus
deverão estar lotados e em efetivo exercício no Campus Paulista.
 
§8º  O representante de pais  de alunos no Conselho Gestor do  Campus  deverá ter  seu(sua)
filho(a) regularmente matriculado(a) em um dos cursos regulares do Campus Paulista.
 
§9º Perderá o mandato, o membro do Conselho Gestor que:
a) contrariar as disposições regimentais do Campus e do Conselho;
b) vir a ter representatividade diferente daquela que possibilitou a sua eleição.
 
Art. 12 Cabe ao Presidente do Conselho Gestor informar às comunidades interna e externa do
Campus, com antecedência de sessenta dias, o término de mandato dos representantes, para que
seja realizada a eleição dos novos representantes pelos respectivos pares.
 
Art. 13 O Conselho Gestor reunir-se-á, ordinariamente conforme data e horário previamente
definidos pelo Conselho, e extraordinariamente quando convocado por seu(sua) Presidente ou
por 2/3 (dois terços) de seus membros.
 
§1º. As datas para realização das reuniões ordinárias serão deliberadas através de calendário.
 
§2º. Os calendários  de reuniões poderão ser alterados pelo Conselho ou por deliberação do
Presidente  do  Conselho  Gestor  que,  neste  caso,  deverá  justificar  tal  medida  na  reunião
subsequente.
 
§3º. As convocações de reuniões extraordinárias, emanadas dos membros titulares, na forma
prevista  no  caput  deste  artigo,  deverão  ser  encaminhadas  ao  Presidente  do  Conselho,  via
Secretaria do Conselho Gestor, no prazo de, no mínimo, 08 (oito) dias, excluindo o dia do
encaminhamento e incluindo o da reunião.
 
§4º.  O  quórum  para  a  instalação  e  prosseguimento  das  reuniões  do  Conselho Gestor  é  de
maioria  simples,  composta  da  metade  mais  um,  contados  os  titulares  ou  os  respectivos
suplentes.
 
§5º. Estando presente o titular, o suplente poderá participar da reunião, sem direito a voto.
 
§6º. A reunião estará automaticamente cancelada se, decorridos 30 (trinta) minutos, contados
da hora marcada para o início, não se verificar a existência de quórum, lavrando-se um termo
de ocorrência.
 
§7º. Qualquer reunião extraordinária poderá ser instalada e ter prosseguimento, se, no mínimo,
estiverem presentes 2/3 (dois terços) do total dos Conselheiros titulares ou nessa condição.
 
§8º.  As sessões extraordinárias  serão realizadas  em qualquer  dia  e  no horário constante  da
prévia convocação do Presidente,  ex officio, ou, ainda, mediante requerimento, subscrito por
2/3 (dois terços) de seus membros, devendo o Presidente convocar e instalar essas sessões em
até 05 (cinco) dias.
 
§9º. As decisões do Conselho Gestor do Campus serão aprovadas por maioria simples, metade
de seus membros mais um.
 
§10º.  As  decisões  do  Conselho  Gestor  serão  formalizadas  através  de  Resoluções,
encaminhando-se cópias às pessoas, entidades e órgãos interessados, bem como publicadas no
Boletim de Serviço do Campus.
 



Art. 14 Às reuniões do Conselho Gestor do Campus, somente terão acesso seus membros.
 
§1º Poderão ser convidadas, a juízo do Presidente ou da maioria simples do Conselho Gestor,
pessoas para prestarem esclarecimentos sobre assuntos específicos.
 
§2º  A  CTIC  implementará  gradativamente  recursos  tecnológicos  para  que  a  comunidade
acadêmica possa acompanhar as reuniões.
 
Art. 15 As reuniões do Conselho Gestor do  Campus desenvolver-se-ão obedecendo, no que
couber, ao disposto neste Regimento Interno.
 
Art. 16 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regimento deverão ser
deliberados  pelo  Conselho  Gestor  e  suas  resoluções  tornar-se-ão  precedentes  para  futuras
questões similares.
 

Seção II
Do Conselho de Classe

 
Art.  17  O  Conselho  de  Classe  é  um  órgão  de  caráter  deliberativo,  com  regulamentação
específica,  disposta  na  Organização  Acadêmica  do  IFPE,  sendo  instância  de  reflexão,
discussão, decisão, ação e revisão da prática educativa, responsável pelo processo coletivo de
avaliação da aprendizagem.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS

Seção I
Da Direção Geral do Campus Paulista

Art. 18 A Direção Geral do Campus Paulista (DG) é a autoridade responsável por conduzir a
implantação, expansão e o bom funcionamento do Campus.

§ 1º Compete à Direção Geral:

I. administrar e representar o Campus, dentro dos limites estatutários, regimentais e delegações
do(a) Reitor(a), em consonância com os princípios, as finalidades e os objetivos do IFPE;
II. superintender as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus;
III. assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e
normas emanadas dos órgãos superiores do IFPE, zelando pela imagem da Instituição;
IV. conduzir o planejamento do orçamento anual do Campus;
V.  indicar  ao(à)  Reitor(a)  os  nomes  para  os  cargos  de  direção  e  funções  gratificadas  do
Campus;
VI. designar os(as) substitutos(as) dos cargos de direção e funções gratificadas do Campus;
VII. exercer, no âmbito do Campus, o poder disciplinar, na forma prevista nos ordenamentos
jurídicos vigentes;
VIII.  encaminhar  as  informações  do  Campus  para  composição  do  Relatório  de  Gestão  e
prestação de contas do IFPE;



IX. conduzir o contínuo aperfeiçoamento das pessoas e a melhoria dos recursos físicos e de
infraestrutura do Campus;
X. autorizar  processos de compras  e execução de serviços,  bem como exercer a função de
ordenador(a) de despesas;
XI. assistir a Reitoria em assuntos pertinentes ao Campus;
XII. acompanhar a execução das políticas educacionais e de assistência ao estudante definidas
para o Campus;
XIII. acompanhar a execução dos planos, programas e projetos do Campus, bem como propor
ações para melhoria dos mesmos;
XIV. submeter ao Conselho Gestor o planejamento dos cursos e vagas a serem oferecidas pelo
Campus para a seleção de estudantes;
XV. autorizar afastamentos de servidores do Campus, previstos na Lei nº 8.112/90;
XVI. conceder licenças e benefícios previstos na Lei nº 8.112/90 e legislação complementar,
bem como os previstos nos planos de carreira;
XVII. encaminhar ao Conselho Gestor, para apreciação, o calendário das atividades acadêmicas
do Campus;
XVIII. acompanhar a condução dos trabalhos da área administrativa;
XIX. supervisionar a política de comunicação social do Campus;
XX. supervisionar a política de gestão de tecnologia da informação do Campus;
XXI. articular-se com a Reitoria, com vistas ao desenvolvimento das atividades do Campus;
XXII. expedir atos administrativos no âmbito de sua competência;
XXIII. emitir normas complementares que regulem as atividades no âmbito das competências
do Campus;
XXIV. submeter ao Conselho Gestor proposta de convênios, contratos, acordos e ajustes que
envolvam o Campus;
XXV.  submeter  ao  Conselho  Gestor  proposta  de  solicitação  de  recursos,  objetivando  o
financiamento  de  projetos  de  construção  e  manutenção  de  edificações,  infraestrutura  e
equipamentos, capacitação de pessoal e manutenção do ensino, da pesquisa e da extensão;
XXVI. apresentar, anualmente, ao Conselho Gestor, relatório consubstanciado das atividades
desenvolvidas no Campus;
XXVII.  presidir  o  Conselho  Gestor  do  Campus,  incluindo  a  posse  dos  seus  membros,
convocação e presidência das sessões com direito a voto de qualidade, além do voto comum;
XXVIII. deliberar  ad referendum do Conselho Gestor do Campus em situações de urgência e
emergência no interesse do Campus;
XXIX. participar da elaboração e propor alterações do Plano de Desenvolvimento Institucional
do IFPE;
XXX. apresentar à Reitoria o planejamento estratégico anual do Campus;
XXXI. apresentar anualmente à Reitoria relatório consubstanciado das atividades do Campus,
conforme modelo(s) padrão(ões) apresentado(s) pelos órgãos normativos;
XXXII. conferir  títulos e condecorações,  bem como assinar diplomas,  juntamente com o(a)
Reitor(a) do IFPE;
XXXIII. apresentar o calendário das atividades acadêmicas do Campus aos órgãos superiores
do IFPE;
XXXIV. articular e firmar acordos, convênios, contratos e outros instrumentos jurídicos com
entidades públicas e privadas, locais e regionais, no âmbito do Campus;
XXXV. zelar pelo cumprimento das ações do PDI do Campus;
XXXVI. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Gestor do Campus e do Conselho
Superior do IFPE; 
XXXVII. decidir, no âmbito de sua competência, os casos omissos;
XXXVIII. desenvolver outras atividades inerentes à função ou que sejam atribuídas pelo(a)
Reitor(a).



§ 2º Nos impedimentos e afastamentos legais do(a) Diretor(a) Geral, o(a) seu(sua) substituto(a),
designado(a)  previamente  por  portaria,  também  executará  a  função  de  ordenador(a)  de
despesas.

Seção II
Do Gabinete da Direção Geral do Campus Paulista

Art. 19 O Gabinete da Direção Geral do  Campus  Paulista (GDG) é o órgão responsável por
organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Direção
Geral.

Parágrafo Único. Compete ao Gabinete:
I. assistir o(a) Diretor(a) Geral em suas representações administrativas, políticas e sociais;
II. assistir o(a) Diretor(a) Geral em seu relacionamento institucional e administrativo;
III. revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos do(a) Diretor(a) Geral;
IV. organizar e administrar a agenda de compromissos do(a) Diretor(a) Geral, providenciando
as condições necessárias à sua execução;
V.  organizar  os  fluxos  dos  documentos  e  correspondências  que  tramitam  no  âmbito  do
Gabinete, mantendo atualizados os registros e arquivos;
VI. redigir e expedir a correspondência interna e externa da Direção Geral;
VII. distribuir previamente, para fins de instrução preliminar, o expediente endereçado ao(a)
Diretor(a) Geral;
VIII.  instruir  e padronizar  todo expediente  a  ser assinado,  incumbindo-se da organização e
despacho com o(a) Diretor(a) Geral;
IX.  revisar  e  proceder  às  instruções  finais  nos  processos  que  mereçam  despacho  do(a)
Diretor(a) Geral;
X. prestar as informações solicitadas pelos setores e outras entidades;
XI. requisitar e controlar o material de expediente de uso da Direção Geral;
XII.  convocar  reuniões  das  diretorias,  bem como  participar  de  reuniões  coletivas,  quando
necessário;
XIII. promover o atendimento das pessoas que procurem o(a) Diretor(a) Geral, encaminhando-
as para solucionar os respectivos assuntos ou marcando audiências;
XIV.  orientar  a  Coordenação  de  Comunicação  e  Eventos nas  ações  relativas  ao  protocolo
oficial, cerimonial e eventos do Campus, se necessário;
XV.  recepcionar  e  acompanhar  os  visitantes  em  nome  do(a)  Diretor(a)  Geral,  quando
necessário;
XVI. atender às demandas do Gabinete da Reitoria em assuntos pertinentes ao Campus;
XVII. providenciar todo o necessário às viagens do(a) Diretor(a) Geral; 
XVIII.  supervisionar  a  execução  dos  procedimentos  relativos  à  concessão  de  diárias  e
passagens;
XIX. manter-se a par das decisões da Direção Geral, dirimindo as dúvidas e resolvendo os
casos omissos.

Seção III
Da Ouvidoria

Art. 20. A Ouvidoria (OUVI) do Campus Paulista do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco IFPE é um CANAL de comunicação que atua como instância da
Direção Geral  do  Campus,  no sentido  de  promover  a  interlocução  entre  a  Instituição  e  as
comunidades  interna  e  externa,  de modo que as manifestações  decorrentes  do exercício  da
cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados pela Instituição. 



Parágrafo  único.  A  Ouvidoria  do  Campus Paulista  tem  caráter  pedagógico  e  propositivo,
exercendo  papel  de  mediadora  nas  relações  entre  a  comunidade  acadêmica  e  a  sociedade,
garantindo  atendimento  de  excelência  às  manifestações  dos  cidadãos  e  aprimoramento
constante das políticas e dos serviços públicos prestados, fortalecendo, assim, a participação da
coletividade nas ações Institucionais. 

Art. 21. São atribuições do(a) Ouvidor(a): 

I. Disponibilizar um serviço de acolhimento das demandas das comunidades interna e externa
da Instituição,  no que se refere a realizar encaminhamentos e acompanhamentos, no âmbito
institucional,  de  elogios,  reclamações,  denúncias,  informações,  solicitações  e  sugestões,
relacionadas aos serviços públicos prestados pela Instituição; 
II.  Sugerir,  quando  pertinente,  às  instâncias  acadêmicas  e  administrativas  da  Instituição,
melhorias  na  qualidade  dos  serviços  públicos  prestados,  visando  garantir  os  direitos
democráticos  dos  cidadãos,  bem  como  a  otimização  das  atividades  desenvolvidas  pela
Instituição; 
III.  Receber,  analisar,  sistematizar  e  divulgar  informações  que  contribuam  para  o
fortalecimento e aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados à sociedade;
IV. Coordenar as atividades funcionais da Ouvidoria do Campus; 
V.  Requerer  aos  setores  competentes  do  Campus a  disponibilização  de  materiais  para  a
realização de suas atividades; 
VI. Assegurar que todas as demandas e sugestões formuladas sejam respondidas; 
VII. Fornecer ao demandante, informações pertinentes à matéria do seu interesse; 
VIII. Requisitar, quando necessário, de maneira formal e fundamentada, informações ou cópias
de documentos junto às instâncias acadêmicas e administrativas da Instituição, visando atender
as demandas solicitadas;  
IX. Desconsiderar, mediante despacho fundamentado, manifestações improcedentes, denúncias
vagas, dando ciência desse fato ao demandante; 
X. Atender o solicitante com urbanidade, dando-lhe resposta à demanda apresentada; 
XI. Agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça, zelando pelos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência públicas; 
XII.  Resguardar  o  sigilo  das  informações,  para maior  discrição  na tramitação  do processo.
Manter sigilo absoluto de todo o processo de apuração das denúncias e dos seus respectivos
denunciantes.
XIII.  Apresentar  periodicamente  à  Direção do  Campus e,  anualmente  ao  Conselho Gestor,
relatório de suas atividades, ao qual se dará ampla publicidade, tendo como meio principal de
divulgação o portal eletrônico da Instituição; 
XIV. Basear-se no Regimento da Ouvidoria Geral do IFPE para adotar os procedimentos e
prazos cabíveis à realização do trabalho;
XV. Cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como executar outras atribuições correlatas
à sua função institucional;
XVI. Aferir e analisar o grau de satisfação dos usuários, com relação aos serviços públicos
prestados pela Instituição; e
XVII.  Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  função  ou  que  sejam  atribuídas  pelo(a)
Diretor(a) Geral.

Seção IV
Da Auditoria Interna

Art. 22. A Auditoria Interna (AUDI) é o órgão de controle e instrumento gerencial responsável
por  fortalecer  e  assessorar  a  gestão  do  Campus,  encarregado  da  avaliação  periódica  de
desempenho das atividades estabelecidas pela administração, de forma a prestar apoio aos



 órgãos do sistema de controle interno do poder executivo federal e ao Tribunal de Contas da
União. 

§ 1º A auditoria  interna vincula-se à Auditoria  Interna Geral do IFPE, e possui lotação no
Campus de atuação; 

§ 2º A Auditoria Interna do Campus está sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do
Órgão  Central  e  dos  órgãos  setoriais  do  Sistema  de  Controle  Interno  do Poder  Executivo
Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição; 

§  3º  Auditoria  Interna  atua  com representação  em locais  auditáveis,  distantes  da  sua  base
(Campus),  preservando  a  condição  indissociável  da  sujeição  à  orientação  normativa  e
supervisão  técnica,  assim como aos  níveis  de autoridades  e  responsabilidades  da Auditoria
Interna Geral do IFPE; 

§4º  A  organização,  diretrizes,  princípios,  conceitos  e  normas  técnicas  para  a  atuação  e
funcionamento da Auditoria Interna serão regulamentadas por meio do Regulamento Interno da
Auditoria Interna Geral do IFPE; 

§ 5º Os aspectos comportamentais e éticos na execução das atividades da auditoria interna serão
definidos por meio de manual de conduta, emanado pela Auditoria Interna Geral do IFPE, com
base nos marcos legais. 

Parágrafo Único. Compete à AUDI: 
I. acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito do  Campus, visando
comprovar a conformidade de sua execução; 
II.  assessorar os gestores do  Campus no acompanhamento dos programas de governo e do
Campus,  visando comprovar a execução do Planejamento Estratégico e a adequação do seu
gerenciamento; 
III. orientar os gestores do Campus quanto aos princípios e normas de controle interno; 
IV. orientar subsidiariamente os dirigentes do Campus, quanto aos princípios e às normas de
controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 
V. participar  da elaboração e execução do Plano Anual de Atividades  de Auditoria  Interna
(PAINT) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), de acordo com as
exigências  contidas  nas  instruções  normativas  da  Controladoria  Geral  da  União,  a  serem
encaminhadas  e  submetidas  ao  Conselho  Superior,  assim como  ao  órgão ou à  unidade  de
controle interno a que estiver jurisdicionado, para efeito de integração das ações de controle;
VI. buscar condições para o exercício do controle social; 
VII. propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações do Campus, quando
couber,  bem como  a  adequação  dos  mecanismos  de  controle  social  em funcionamento  no
âmbito de sua organização; 
VIII.  analisar  a  programação,  a  execução  e  os  convênios  e  subvenções  da  área  de  Gestão
Orçamentária; 
IX.  analisar  os  recursos  disponíveis,  os  recursos  realizáveis,  os  recursos  exigíveis  e  as
demonstrações financeiras da Gestão Financeira; 
X.  verificar  a  execução  do  orçamento  da  Campus,  visando  comprovar  a  conformidade  da
execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente; 
XI. analisar os inventários físicos e financeiros, os bens imobiliários, os meios de transportes,
os bens móveis, o acervo de bens culturais, os bens intangíveis e os investimentos permanentes
da Gestão Patrimonial; 
XII. analisar a movimentação, remuneração, benefícios, vantagens, indenizações, capacitação,
desenvolvimento, seguridade social e regime disciplinar da Gestão de Pessoas; 
XIII. testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal.



XIV. analisar os processos licitatórios, contratos de obras, compras e serviços, convênios de
obras e serviços, gerenciamento de estoques e contratos de franquia, concessão ou permissão na
Gestão de Bens e Serviços; 
XV. verificar a execução do orçamento, visando comprovar a conformidade da execução com
os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente; 
XVI.  examinar  e  emitir  parecer  prévio  sobre  a  prestação  de  contas  anual  da  Instituição  e
tomada de contas especiais; 
XVII. acompanhar o desenvolvimento e a efetiva aplicação dos resultados dos processos de
sindicância e disciplinares; 
XVIII.  acompanhar  a  implementação  das  recomendações  da  Controladoria  Geral  da  União
através do Plano de Providências, bem como, das determinações e recomendações expedidas
pelo Tribunal de Contas da União; 
XIX.  verificar  o  desempenho  da  gestão  do  Campus,  visando  comprovar  a  legalidade  e  a
legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, eficácia, eficiência da
gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de recursos humanos e operacionais; 
XX.  acompanhar  a  implementação  das  recomendações  dos  órgãos/unidades  do  Sistema  de
Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU; 
XXI. comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos irregulares,
que causarem prejuízo ao erário, à Secretaria Federal de Controle Interno, após dar ciência à
direção da Instituição e esgotadas todas as medidas corretivas, do ponto de vista administrativo,
para ressarcir a Instituição;

Seção V
Da Assessoria de Controle de Informações Institucionais (CII)

Art. 23 O(A) Assessor(a) de Controle de Informações Institucionais (CII) é o(a) Colaborador(a)
Institucional que fará a interlocução entre o Campus e o Pesquisador Institucional da Reitoria,
sendo  responsável  pela  coleta  de  dados  e  alimentação  dos  sistemas  de  informação  do
MEC/INEP no âmbito do Campus.

Parágrafo Único. Compete ao CII:
I.  Organizar  e manter  atualizado um sistema de informação de indicadores  de desempenho
acadêmico do Campus;
II. Comprometer-se com prazos, qualidade e regularidade na alimentação dos dados do Campus
nos sistemas de informação do MEC, seja  daqueles  sob sua responsabilidade  ou de outros
solicitados pela Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias e Coordenação de Pesquisa Institucional (ou
equivalente); 
III. Participar de todos os treinamentos promovidos pela Coordenação de Pesquisa Institucional
(ou equivalente); 
IV.  Disponibilizar  indicadores  institucionais  para  a  Reitoria,  Pró-Reitorias,  Diretorias  do
Campus e Coordenação de Pesquisa Institucional (ou equivalente); 
V. Outras designações da Reitoria e da Direção Geral.

Seção VI
Da Coordenação de Gestão de Pessoas 

Art. 24 A Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPE) é o órgão de assessoramento direto do(a)
Diretor(a)  Geral,  sendo  responsável  pelo  planejamento,  coordenação,  supervisão,  e
implementação  das  políticas  de  gestão  de  pessoas  do  Campus,  e  pela  administração  e
desenvolvimento de pessoal.



Parágrafo Único. Compete à CGPE:
I.  executar  as  políticas  e  diretrizes  de  Gestão  de  Pessoas,  emanadas  da  Direção  Geral  do
Campus e da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE;
II. cumprir as orientações advindas da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE, emanadas pelo
SIPEC – SRH/MPOG;
III. responder e cumprir os prazos das auditorias internas ou externas;
IV. assessorar o(a) Diretor(a) Geral do Campus na área de pessoal;
V. orientar e acompanhar os(as) novos(as) servidores(as);
VI. organizar, controlar e atualizar a documentação dos(as) servidores(as) do  Campus  e seus
dados cadastrais;
VII.  Registrar  a  lotação  de  cargos  e  servidores(as),  bem  como  registros  funcionais  da
comunidade de ativos e aposentados;
VIII. operar e manter atualizados os dados dos servidores no sistema SIAPE (Sistema Integrado
de Administração de Recursos Humanos);
IX. executar as atividades da área de administração e desenvolvimento de pessoal do Campus;
X. participar na elaboração e executar as políticas institucionais de desenvolvimento de gestão
de pessoas;
XI.  participar  do planejamento  e  acompanhamento  dos  projetos  institucionais,  programas  e
planos do Campus;
XII. identificar as necessidades de capacitação dos servidores;
XIII. acompanhar junto à CPPD e CIS o programa de avaliação de desempenho dos servidores;
XIV. coordenar e executar a política de qualificação institucional relativa ao Campus;
XV. desenvolver ações necessárias ao procedimento e registro de progressão funcional dos(as)
servidores(as);
XVI.  coordenar,  controlar  e  acompanhar  a  concessão  de  vantagens  e  benefícios  dos(as)
servidores(as), conforme a legislação vigente;
XVII. avaliar, em conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas, as ações de atenção à saúde e
à segurança no trabalho;
XVIII. supervisionar o cumprimento do plano institucional de capacitação do IFPE;
XIX. supervisionar e acompanhar o registro da frequência, a assiduidade e pontualidade do
pessoal técnico-administrativo e docente em articulação com as chefias imediatas;
XX. auxiliar na elaboração de dados estatísticos de pessoal da instituição;
XXI.  manter  atualizados  quadros  estatísticos  de  titulação  de  docentes  e  técnicos
administrativos;
XXII.  manter  intercâmbio  com  instituições  que  desenvolvem  ações  relativas  à  gestão  de
pessoas;
XXIII. propor, elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades de Qualidade de Vida – QVT
dos(as) servidores(as) do Campus;
XXIV. elaborar as minutas dos atos administrativos a serem expedidos no Campus;
XXV. elaborar e publicar mensalmente o Boletim de Serviço;
XXVI. participar na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do Campus;
XXVII. coordenar e acompanhar as atividades inerentes aos diversos setores do  Campus, no
âmbito da gestão de pessoas;
XXVIII.  acompanhar  junto  à  Diretoria  de  Administração  e  Planejamento  as  atividades  de
compras demandadas pelo setor; e
XXIX. exercer outras atividades correlatas à Coordenação que lhes forem determinadas pela
Direção Geral.

Seção VII
Da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação

Art. 25 A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) é responsável
pelas ações de desenvolvimento,  administração, estruturação, suporte e manutenção do bom
funcionamento dos recursos tecnológicos do Campus.



Parágrafo Único. Compete à CTIC:
I. estruturar os processos, no que se refere à gestão da informação e da tecnologia, no âmbito do
Campus;
II.  planejar,  prover  e  manter  a  infraestrutura  adequada  aos(às)  usuários(as)  de  sistemas  de
informação;
III. desenvolver e implantar projetos de sistemas de informação;
IV. zelar pela integridade e segurança dos dados institucionais armazenados;
V. prover treinamento e suporte técnico aos usuários de recursos de Tecnologia da Informação;
VI. assessorar a Direção Geral do Campus no âmbito da gestão de tecnologia da informação;
VII. executar a política de Tecnologia da Informação e administrar os recursos de informática
do Campus articulada com a política da Reitoria;
VIII. administrar a rede de telecomunicações do  Campus em consonância com a política da
Reitoria;
IX. desenvolver, implantar e administrar sistemas computacionais que contribuam para o bom
funcionamento do Campus;
X. dar suporte às atividades ligadas à área de informática inerentes às unidades administrativas
do Campus;
XI. elaborar e executar projetos que viabilizem a melhoria da gestão;
XII. coordenar a aplicação e uso dos softwares utilizados pelos setores administrativos;
XIII. coordenar a aplicação e uso de softwares existentes e desenvolvidos no Campus;
XIV. participar da formulação da política de Tecnologia da Informação do IFPE;
XV. dotar o  Campus de recursos computacionais para a operação adequada dos sistemas de
informação;
XVI. coordenar a utilização da rede de computadores do Campus;
XVII.  coordenar a utilização e manutenção dos equipamentos  e sistemas informatizados do
Campus;
XVIII.  articular  com  a  Coordenação  do  Curso  Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em
Informática  com o objetivo de promover  a integração entre  a informática como ferramenta
administrativa e como área de conhecimento;
XIX. administrar o provedor de internet do Campus;
XX. coordenar os pedidos de solicitações de compras de equipamentos, materiais e contratação
de serviços da área de informática.

Seção VIII
Da Coordenação de Comunicação e Eventos

Art. 26 A Coordenação de Comunicação e Eventos (CCEV) é responsável pela comunicação
social, divulgação institucional e coordenação de cerimonial e eventos do Campus.

Parágrafo Único. Compete à CCEV:  
I. planejar e executar as ações de comunicação e divulgação do Campus; 
II. elaborar matérias referentes ao Campus; 
III. manter atualizadas as notícias vinculadas ao site do Campus; 
IV.  articular,  junto  à  Assessoria  de  Comunicação  da  Reitoria,  a  divulgação  das  ações  do
Campus por meio da mídia, visando à consolidação da imagem institucional perante os diversos
atores sociais;
V. manter informativos impressos e/ou digitais com divulgação de acontecimentos do Campus
e de interesse deste; 
VI. elaborar campanhas internas e externas de propaganda institucional;  
VII. providenciar, junto à Reitoria, a criação de peças gráficas para divulgação interna e externa
dos eventos institucionais;  
VIII. editorar as publicações produzidas no Campus; 



IX. divulgar os eventos internos e externos de interesse da instituição com vistas à manutenção
de um bom nível de informação entre os vários públicos do Campus; 
X. realizar o cerimonial do Campus em conformidade com o Manual de Eventos e Cerimonial
do IFPE;
XI. planejar, organizar, promover e registrar os eventos institucionais do Campus; 
XII. contatar empresas em busca de parceria e apoio à realização dos eventos; 
XIII. coordenar todas as atividades para garantir a infraestrutura necessária à realização dos
eventos promovidos no âmbito do Campus em ação conjunta com os parceiros envolvidos e a
Reitoria; 
XIV. promover a avaliação de cada evento após o seu término; 
XV. coordenar o desenvolvimento de uma ação permanente de marketing institucional.

Seção IX
Da Diretoria de Ensino

Art.  27  A  Diretoria  de  Ensino  (DEN)  é  o  órgão  responsável  pela  gestão  do  processo
educacional do Campus.

Parágrafo Único. Compete à DEN:
I. propor a reformulação de normas e procedimentos à Pró-Reitoria de Ensino;
II.  propor  a  criação  e  adequação  de  projetos  pedagógicos  de  cursos  com base  no  Projeto
pedagógico Institucional e no Plano de Desenvolvimento Institucional;
III. propor à Direção Geral do Campus a abertura e extinção de oferta de vagas de cursos;
IV. propor e executar programas de capacitação docente, em consonância com as políticas para
a formação e qualificação continuada dos servidores;
V. aplicar os regulamentos disciplinares;
VI. supervisionar as atividades acadêmicas;
VII. propor e coordenar convênios com entidades que desenvolvam atividades de ensino;
VIII. acompanhar processos seletivos para ingresso nos cursos;
IX. expedir editais e normas do Campus decorrentes das atividades de ensino;
X. propor o Calendário Acadêmico, conforme o estabelecido na Organização Didática;
XI. conduzir a gestão das atividades de assistência estudantil, pedagógica, de biblioteca e de
apoio ao ensino;
XII. coordenar as ofertas educacionais propostas, em seu âmbito de atuação, numa perspectiva
de verticalização da Educação Profissional e Tecnológica;
XIII. acompanhar o processo de matrícula dos estudantes em todos os níveis e modalidades da
Educação Profissional e Tecnológica;
XIV.  acompanhar  o  desenvolvimento  do  plano  de  trabalho  das  atividades  docentes  e
distribuição da carga horária de aulas, conforme legislação vigente;
XV. coordenar a elaboração e implementação do Plano Anual de Ações, a partir das diretrizes
estabelecidas no Planejamento Estratégico e no Projeto Político-pedagógico;
XVI. coordenar o planejamento e realização de eventos técnico-científicos ligados à educação;
XVII.  incentivar  a  constante  interação  entre  as  Coordenações  de  cursos,  as  Divisões  de
Pesquisa e Extensão e o mundo do trabalho;
XVIII. coordenar os processos de estudantes realizados por meio de seleções simplificadas;
XIX. submeter à Direção Geral, antes do início do semestre letivo, o calendário das atividades
acadêmicas do Campus;
XX. supervisionar e acompanhar os processos de autorização e reconhecimento de cursos;
XXI. participar da elaboração das políticas educacionais do IFPE;
XXII.  encaminhar  para  aprovação da Direção Geral  proposta  de cursos,  turno e  vagas  por
semestre;



XXIII.  promover  permanentemente  a  atualização  das  ações  finalísticas  do  Campus com a
dinâmica  do  mundo  de  trabalho,  a  legislação  vigente  e  ao  atendimento  das  demandas  dos
arranjos produtivos locais;
XXIV. supervisionar as atividades das Coordenações, Assessorias e Divisões subordinadas a
Diretoria de Ensino;
XXV. indicar  à  Direção Geral  a  designação  e  dispensa  de  servidores  para  ocupar  funções
gratificadas no âmbito da Diretoria de Ensino;
XXVI. designar os responsáveis pela elaboração e revisão dos conteúdos de cursos em todos os
níveis;
XXVII. participar, juntamente com a Divisão de Pesquisa e Extensão, da realização de estudos
de mercado voltados para a adequação e ampliação da oferta de cursos de formação inicial e
continuada;
XXVIII.  articular  com a  Divisão  de  Pesquisa  e  Extensão  para  propor  ações  que  visem a
melhoria do ensino;
XXIX.  apoiar  a  Divisão  de  Pesquisa  e  Extensão  na  organização  da  Semana  de  Ciência  e
Tecnologia do Campus.

Seção X
Da Divisão de Apoio ao Ensino e ao Estudante

Art. 28 A Divisão de Apoio ao Ensino e ao Estudante (DAEE) é responsável por buscar e
apoiar  soluções  para o pleno e  bom funcionamento  das  atividades  de ensino.  Assim como
apoiar os discentes em situações relacionadas à vida acadêmica ou pessoal, quando este último
afetar seu desempenho acadêmico.

Parágrafo Único. Compete à DAEE:
I. coordenar  as equipes e as atividades  das Coordenadorias  Pedagógica,  de Psicologia e de
Serviço Social no sentido de promover a integração das ações institucionais de assistência ao
estudante e das atividades de ensino;
II.  acompanhar  o  processo  de  confecção  e  entrega  da  carteira  de  estudante,  fardamentos,
agendas, livros, apostilas e outros do gênero;
III.  acompanhar  e  promover  ações  relativas  a  política  de  Acesso,  Permanência  e  Êxito  no
âmbito do Campus;
IV. coordenar a execução da política de assistência ao estudante;
V.  manter  dados relativos  à  caracterização  socioeconômica  dos  estudantes  em geral  ou  de
grupos específicos;
VI.  realizar  o  controle  disciplinar  dos  estudantes  em  consonância  com  o  disposto  na
Organização Acadêmica do IFPE;
VII.  interagir  com as  representações  estudantis  (Grêmio  Estudantil  e  Diretório  Central  dos
Estudantes,  representantes  de  turmas,  entre  outros)  no  sentido  de  manter  o  Campus
permanentemente atualizado com relação às demandas estudantis;
VIII.  organizar  e coordenar eventos e palestras,  visando à orientação dos estudantes e suas
famílias sobre educação, saúde, disciplina, meio-ambiente, entre outros;
IX. manter um canal permanente e efetivo de comunicação e interação com os responsáveis
legais dos estudantes;
X. acompanhar a formação educacional dos estudantes;
XI. apoiar os(as) docentes nas atividades de ensino;
XII. na condição de órgão de apoio à DEN, acompanhar e, quando necessário, superintender as
atividades da CRADT, considerando que estas mantêm estreita relação com os estudantes e
com as atividades didáticas; 
XIX. executar outras atividades solicitadas pela DEN.



 
Seção XI

Da Coordenadoria Pedagógica (CPED)

Art.  29  A  Coordenadoria  Pedagógica  é  órgão  de  assessoramento  direto  da  DAEE,  sendo
responsável pelo planejamento e articulação das atividades didático-pedagógicas do Campus.

Parágrafo Único. Compete à Coordenadoria Pedagógica (CPED):
I. participar da elaboração das políticas educacionais do Campus e da Instituição;
II. assessorar as ações de planejamento,  de acompanhamento e de avaliação do ensino e da
aprendizagem no Campus;
III. analisar, elaborar e emitir pareceres pedagógicos, em observância à legislação educacional
vigente. 
IV.  participar  do  planejamento  e  da  coordenação  dos  processos  de  formação  e  atualização
pedagógica dos docentes, técnicos administrativos e equipe de gestão da instituição;
V.  apoiar  as  Coordenações  de  Curso  no  processo  de  elaboração,  revisão,  organização,
socialização  e  acompanhamento  dos  Projetos  Pedagógicos  de  curso  e  dos  Programas  dos
Componentes Curriculares;
VI.  assessorar  os  docentes  nos  processos  de  planejamento,  avaliação  do processo ensino  e
aprendizagem, elaboração dos planos de ensino, planos de aula, de projetos e demais atividades
de ensino, pesquisa e extensão;
VII. participar de comissões com finalidades pedagógicas (ProIFPE, Monitoria, entre outros),
eventos de natureza didático-científicos e órgãos colegiados (Conselho de Classe, Colegiados
dos cursos, entre outros);
VIII. acompanhar, em conjunto com os demais setores, a realização de reuniões com pais e
comunidade,  no sentido  de contribuir  para  um maior  envolvimento  da família  no processo
educativo;
IX. realizar o acompanhamento pedagógico dos estudantes no processo de aprendizagem; 
X.  participar  dos  processos  de  elaboração,  sistematização  e  reestruturações  de  documentos
orientadores  da  política  institucional  do  IFPE  (PPPI,  Estágio,  AACC,  TCC,  Monitoria,
Jubilamento, Organização Acadêmica, entre outros);
XI. participar e promover ações relativas à política de Acesso, Permanência e Êxito no âmbito
do Campus;
XII. orientar os docentes no preenchimento dos registros das atividades de ensino nos Diários
de Classe Eletrônicos, para estabelecer uma relação entre o Planejamento e a sua prática.
XIII. acompanhar, no início de cada semestre letivo, os momentos de Formação Pedagógica
com os docentes e o Encontro Acadêmico com os estudantes;
XIV.  participar  das  reuniões  dos  cursos  com  fins  de  orientação  ou  sugestão  didático-
pedagógicas quando estas se fizerem necessárias;
XV.  participar  da  Equipe  Multiprofissional  da  Assistência  Estudantil  e  contribuir  com  a
Coordenadoria de Políticas Inclusivas  do  Campus Paulista, visando planejar e executar ações
voltadas aos assuntos pedagógicos;
XVI. participar do processo de avaliação interna e externa dos cursos;
XVII. executar outras atividades solicitadas pela DAEE e pela DEN.

Seção XII
Da Coordenadoria de Psicologia 

Art. 30 A Coordenadoria de Psicologia (CPSIC) é responsável por atuar no espaço das relações
interpessoais  no  Campus,  identificando  dificuldades/problemas  e  buscando  estratégias  de
enfrentamento  e  superação  destes,  no  âmbito  da  atividade  escolar  e  nas  relações
socioeducativas.



Parágrafo Único. Compete à Coordenadoria de Psicologia:
I. aplicar, no âmbito educacional, conhecimentos psicológicos próprios aos processos de ensino
e  de  aprendizagem,  identificando  dificuldades  e  buscando  estratégias  de  enfrentamento  e
superação destas, com vistas a contribuir para o desenvolvimento integral do estudante;
II.  coordenar  os atendimentos  e acompanhamentos  aos estudantes  em suas necessidades  de
cunho biopsicossocial;
III.  acompanhar  a  implementação  de  ações  que  atendam aos  estudantes  com necessidades
educacionais especiais;
IV. implementar ações que se relacionam com o atendimento aos estudantes em situação de
vulnerabilidade social;
V. propor estratégias aos setores envolvidos para o enfrentamento e a superação de problemas
concernentes às relações interpessoais no âmbito do Campus;
VI. realizar atendimento psicológico aos servidores do Campus, conforme a necessidade;
VII. desenvolver ações voltadas à Orientação Profissional e Planejamento e Desenvolvimento
de Carreira dos estudantes regularmente matriculados no Campus;
VIII. promover espaços de diálogo para a comunidade escolar com o objetivo de proporcionar
momentos de reflexão acerca de temáticas diversas;
IX. manter um canal permanente e efetivo de comunicação e interação com os responsáveis
legais dos estudantes;
X. realizar escuta e acompanhamento sociopsicológico de estudantes;
XI.  participar  da  Equipe  Multiprofissional  da  Assistência  Estudantil  e  contribuir  com  a
Coordenadoria de Políticas Inclusivas do Campus Paulista, no que couber;
XII. executar outras atividades solicitadas pela DAEE e pela DEN.

Seção XIII
Da Coordenadoria de Serviço Social

Art. 31 A Coordenadoria de Serviço Social (CSESO) é responsável por atender aos usuários,
objetivando conhecer a realidade social vivenciada pelo discente e seus familiares e de como
esta interfere na vida escolar e acadêmica, propondo alternativas de assistência estudantil para a
inclusão social.
 
Parágrafo Único. Compete à Coordenadoria de Serviço Social:
I. participar da elaboração e executar a Política de Assistência Estudantil;
II. executar o atendimento e o acompanhamento aos estudantes em situação de vulnerabilidade
social através dos programas sociais desenvolvidos pela instituição;
III.  elaborar  juntamente  com  a  DAEE  a  planilha  de  custos  relativa  ao  atendimento  dos
estudantes em situação de vulnerabilidade social;
IV. participar de reuniões com os diversos setores da instituição, objetivando a implementação
de ações que se relacionam com o atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade
social;
V. selecionar os estudantes, segundo critérios previamente estabelecidos, de modo a incluí-los
nos programas para estudantes em situação de vulnerabilidade social;
VI.  encaminhar  as  planilhas  de  pagamentos  dos  estudantes  beneficiados  pelos  programas
Assistência Estudantil, legalmente inscritos e de responsabilidade do setor;
VII. propor alternativas de ação aos setores envolvidos para a solução dos problemas sociais
surgidos no âmbito do Campus;
VIII. preparar palestras para a comunidade escolar com o objetivo de proporcionar momentos
de reflexão acerca de temáticas sociais;
IX. manter um canal permanente e efetivo de comunicação e interação com os responsáveis
legais dos estudantes;
X. encaminhar os estudantes, quando necessário, à rede socioassistencial;



XI.  participar  de  seleções  de  estudantes  beneficiários  de  bolsas  ofertadas  por  instituições
parceiras;
XII. divulgar a Política de Assistência Estudantil junto às comunidades interna e externa;
XIII.  participar  da  Equipe  Multiprofissional  da  Assistência  Estudantil  e  contribuir  com  a
Coordenadoria de Políticas Inclusivas do Campus Paulista, no que couber;
XIV. executar outras atividades solicitadas pela DAEE e pela DEN.

Seção XIV
Da Coordenação de Biblioteca e Multimeios

Art. 32 A Coordenação de Biblioteca e Multimeios (CBIM) é responsável pela coordenação das
atividades relativas a processamento técnico, guarda, manutenção e disponibilização de acervo
bibliográfico e a gestão da biblioteca do Campus Paulista.

Parágrafo Único. Compete à CBIM:
I.  coordenar  a  política  de  seleção  e  aquisição  do  acervo  bibliográfico  e  de  utilização  da
biblioteca;
II. dimensionar o acervo bibliográfico do Campus por meio de um planejamento participativo
que envolva os setores acadêmicos e os demais setores do Campus;
III.  desenvolver  ações  com  o  objetivo  de  consolidar  a  Biblioteca  como  um  centro  de
documentação e disseminação da informação;
IV. guardar, conservar e disseminar o acervo bibliográfico como patrimônio do IFPE;
V. propor normas e procedimentos quanto ao uso da biblioteca;
VI. organizar e coordenar a biblioteca com a finalidade de proporcionar uso e acesso de todo o
material bibliográfico;
VII. realizar levantamento de necessidades para aquisição de livros, materiais e equipamentos
necessários à disponibilização do acervo e da informação;
VIII. processar tecnicamente o acervo bibliográfico;
IX. realizar lançamento em base de dados em sistema de controle eletrônico que permitam a
eficácia da recuperação da informação;
X.  implementar  instrumentos  que  fidelizem  os  estudantes  como  usuários  dos  serviços  da
biblioteca.

Seção XV
Das Coordenações de Cursos

Art.  33  As  Coordenações  de  Curso  são  órgãos  responsáveis  por  assessorar  a  Diretoria  de
Ensino no planejamento, execução, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento das atividades
pertinentes aos cursos do Campus Paulista do IFPE.

Parágrafo único. A Coordenação de Curso será dirigida por um(a) Coordenador(a), indicado(a)
pelo(a) Diretor(a) Geral e nomeado(a) pelo(a) Reitor(a), e deverá ser substituído(a), nas suas
ausências e impedimentos, por seu substituto legal.

As Coordenações de Curso do Campus Paulista são:
i. Coordenação do Curso Técnico em Administração (CADM)
ii. Coordenação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte à Informática (CMSI)

Art. 34 À Coordenação de Curso vinculada à Diretoria de Ensino, compete:
I. acompanhar a execução das ações e projetos relativos ao Ensino, à Pesquisa, à Extensão e ao
desenvolvimento dos cursos e do estágio;



II. manter atualizado o Banco de Dados dos cursos;
III. participar do processo de seleção de docentes;
IV. participar do processo de ingresso de discentes;
V. articular junto a(o) Diretor(a) de Ensino, proposta sobre o número de vagas para ingresso
nos cursos;
VI. acompanhar e controlar a execução, avaliação e aprimoramento curricular;
VII.  acompanhar  e  monitorar  periodicamente  o  registro  das  informações  acadêmicas  dos
estudantes,  por  parte  do  corpo  docente,  nos  sistemas  informatizados,  seguindo  os  prazos
estabelecidos no calendário acadêmico, bem como as orientações da Coordenação de Registros
Acadêmicos, Diplomação e Turnos, em consonância com as diretrizes da Diretoria de Ensino;
VIII.  identificar  necessidades  e  propor mecanismos  de capacitação dos  docentes  e  técnicos
administrativos da área;
IX. designar os docentes que atuarão na supervisão de estágio e correção dos relatórios;
X. propiciar aos discentes condições de participação em atividades científicas,  tecnológicas,
culturais e desportivas;
XI. coordenar a distribuição de carga horária docente, a elaboração dos horários das turmas e a
distribuição  do espaço físico  e  dos  recursos  materiais  necessários,  de  forma  a  assegurar  a
qualidade no processo ensino-aprendizagem;
XII. planejar a distribuição de carga horária das unidades curriculares e de seus docentes, em
conjunto com os demais coordenadores e o(a) Diretor(a) de Ensino;
XIII. Acompanhar a atualização e manutenção permanente do currículo lattes dos docentes no
âmbito da coordenação;
XIV.  emitir  parecer  técnico  sobre  as  solicitações  de  matrícula,  transferências,  validações,
certificados e outras relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem;
XV. planejar a programação e acompanhar a execução de viagens de estudo e visitas técnicas,
garantindo a execução de viagens planejadas  pela  Diretoria,  em articulação com os setores
envolvidos;
XVI.  divulgar  eventos  pedagógicos  e  de  caráter  técnico-científico  de  interesse  para  a
comunidade acadêmica do IFPE;
XVII. representar os cursos vinculados à área junto à comunidade interna e externa do IFPE;
XVIII. encaminhar a execução das deliberações oriundas dos órgãos colegiados;
XIX. participar do planejamento, execução e avaliação dos Conselhos de Classe e de reuniões
de avaliação;
XX.  participar  de  reunião  de  pais,  ou  instâncias  equivalentes  da  representação  estudantil,
quando convocado;
XXI.  indicar  designar,  em  articulação  com  a  Direção  Geral  e  a  Diretoria  de  Ensino,  os
servidores responsáveis pelos laboratórios;
XXII.  propor  normas,  métodos  e  estratégias  de  trabalho  que  visem ao  aprimoramento  das
atividades acadêmicas desenvolvidas;
XXIII. co-responsabilizar-se pelos bens patrimoniais da Coordenação;
XXIV. efetuar levantamento das necessidades de infraestrutura e de materiais;
XXV. encaminhar as solicitações de materiais  de consumo e permanentes,  de serviços e de
reformas à Diretoria de Ensino;
XXVI. solicitar a contratação de estagiários, bem como controlar e avaliar o desempenho e a
frequência dos mesmos;
XXVII.  participar,  junto  à  coordenação  dos  laboratórios,  do  planejamento,  coordenação  e
supervisão da execução das atividades realizadas nos laboratórios;
XXVIII.  acompanhar,  atender  e encaminhar  os discentes  aos setores pertinentes,  no que se
refere aos aspectos de disciplina, normas e orientações internas do Campus;
XXIX. acompanhar e controlar as aquisições e as transferências de patrimônio;
XXX. apresentar relatório anual das atividades realizadas no âmbito da Coordenação;
XXXI.  revisar,  organizar,  documentar  e  publicar  os  procedimentos  relacionados  à
Coordenação;



XXXII.  prestar  esclarecimentos  aos  órgãos  de  controle  e  dar  parecer  sobre  processos
administrativos, em questões pertinentes à Coordenação;
XXXIII.  atuar  como  membro  ativo  e  dar  suporte  aos  Colegiados  e  Núcleos  Docentes
Estruturantes dos Cursos Superiores que venham a ser ofertados pelo Campus;
XXXIV. acompanhar e subsidiar a Divisão de Pesquisa e Extensão, o corpo docente e discente
no planejamento e execução dos programas e projetos de pesquisa e extensão, bem como na
oferta de cursos, palestras e eventos científicos de interesse da comunidade acadêmica;
XXXV. orientar,  supervisionar  e  coordenar  o  planejamento  e  a  execução  dos  trabalhos  de
conclusão  de  curso,  juntamente  com  os  professores  designados  para  as  orientações  dos
estudantes,  garantindo  a  integralização  do  curso  dentro  do  tempo  previsto  no  projeto
pedagógico;
XXXVI.  participar  das  reuniões  de  coordenadores  ordinariamente  e  extraordinariamente,
quando convocadas pela Diretoria de Ensino;
XXXVII.  convocar  reuniões  periódicas  com  os  docentes  para  planejamento,  avaliação  e
desenvolvimento  de  atividades  acadêmicas,  incluindo  reuniões  do  colegiado,  garantindo  a
participação, sempre que necessária, das representatividades da comunidade do curso;
XXXVIII. promover a capacitação e orientação dos docentes e discentes para a utilização do
sistema de gestão acadêmica;
XXXIX.  desenvolver  outras  atividades,  dentro  de  sua  competência,  atribuídas  pelo(a)
Diretor(a) de Ensino.
XL. manter postura crítica, autocrítica, proativa e fraterna em todas as ações, debates, diálogos
e decisões, promotoras de uma Educação alicerçada na ética e na moral, em consonância com
os princípios da Constituição Federal, do Plano Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Seção XVI
Da Coordenação de Registros Acadêmicos, Diplomação e Turnos

Art. 35 A Coordenação de Registros Acadêmicos, Diplomação e Turnos (CRADT) é o órgão
responsável por coordenar, supervisionar e executar atividades referentes aos registros da vida
acadêmica  dos  estudantes,  assim  como  pelo  gerenciamento  da  infraestrutura  escolar  para
operacionalização das aulas e por coordenar, planejar, divulgar, orientar e aplicar mecanismos e
normativas atinentes ao controle de presença docente, em consonância com as orientações da
Diretoria de Ensino, considerando os documentos norteadores específicos do IFPE.

Parágrafo Único. Compete à CRADT:
I. implementar a padronização e promover o aprimoramento dos procedimentos relacionados à
gestão de registros acadêmicos;
II. operacionalizar os sistemas de informação relacionados à gestão de registros acadêmicos;
III.  coordenar  e  executar  os  procedimentos  relacionados  aos  processos  de  matrículas,
rematrículas, abertura e fechamento de períodos letivos, levantamento de dados estatísticos e
suporte ao corpo docente e discente;
IV. coordenar e executar os procedimentos relacionados à emissão de documentos acadêmicos;
V.  operacionalizar  trocas  de  turmas,  turnos,  diários,  trancamentos,  cancelamentos,
transferências, dispensas e aproveitamentos;
VI.  fornecer  dados,  quando  requeridos,  para  os  censos  escolares  e  demais  sistemas
governamentais;
VII. executar as atividades de registro, manutenção e expedição de documentos relacionados
com a vida acadêmica dos estudantes,  como diplomas,  certificados de conclusão de cursos,
históricos escolares, cadastros de estágios, guias de transferência, e outros similares;
VIII.  organizar  e  manter  sob  sua  guarda  todo  o  arquivo  ativo  e  passivo  referente  à  vida
acadêmica dos estudantes;



IX. instruir requerimentos de reintegração e jubilamento de estudante;
X.  manter  atualizados  os  dados  cadastrais  dos  cursos  e  das  turmas  no  sistema  de  gestão
acadêmica;
XI. organizar e manter atualizado o cadastro dos profissionais ministrantes de cursos regulares
e de formação inicial e continuada;
XII.  manter  atualizado um banco de dados com informações  dos  estudantes  cotistas  e  não
cotistas.
XIII. atentar ao cumprimento dos documentos norteadores do IFPE que regem e orientam o
processo de monitoramento e controle da frequência dos professores;
XIV. participar ativamente do processo de divulgação e orientação das normativas citadas no
inciso I junto ao corpo docente e discente;
XV. supervisionar,  controlar  e  acompanhar  a  frequência  diária  dos  professores  através  dos
mecanismos estabelecidos para tal fim;
XVI. comunicar aos estudantes quando da impossibilidade de comparecimento do professor;
XVII. acompanhar diariamente o registro da frequência do professor em formulário específico;
XVIII.  elaborar  relatórios  de  faltas  de  docentes  enviando-os,  semanalmente,  para  o  setor
competente;
XIX. elaborar requisições de materiais  utilizados pela coordenação,  para o atendimento das
atividades docentes;
XX. fixar o horário dos professores em local visível nas dependências internas da instituição;
XXI.  disponibilizar  aos  docentes  formulários  para  justificativas  de  faltas,  programação,
compensação e antecipação de aulas, atas de frequência dos estudantes e outros documentos
atinentes às competências da coordenação;
XXII. coordenar o apoio gráfico e a reprodução xerográfica para as atividades de ensino;
XXIII.  controlar,  acompanhar  e  manter  os  materiais  e  equipamentos  utilizados  pelos
professores em sala de aula.

Seção XVII
Da Divisão de Pesquisa e Extensão

Art. 36 A Divisão de Pesquisa e Extensão (DPEX) é responsável pelas políticas e ações de
Pesquisa e Extensão no Campus.

Parágrafo Único. Compete à DPEX:
I. promover o fortalecimento da imagem da Instituição junto às empresas e à sociedade;
II.  expedir  certificados  de  cursos,  eventos  e  outras  atividades  de  pesquisa  e  extensão
promovidas pelo Campus;
III. buscar, junto à Direção Geral, as condições necessárias para o desenvolvimento da pesquisa
e extensão no Campus;
IV. coordenar o processo de ingresso de servidores e discentes nos programas de pesquisa e
extensão;
V. fomentar a oferta de bolsas de pesquisa e extensão no Campus;
VI. estimular a participação de servidores e estudantes em eventos científicos e culturais, bem
como na organização destes;
VII. coordenar políticas na área de pesquisa e extensão do Campus, garantindo a integração das
atividades de pesquisa, ensino e extensão;
VIII.  identificar  demandas  pelas  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  produtos  e
serviços, junto às empresas e à comunidade;
IX. propor e incentivar oportunidades de ações, intercâmbios, parcerias, convênios, acordos,
cooperação nacional e internacional para projetos de pesquisa e extensão, em conjunto com as
PROPESQ e PROEXT;
X. estimular a integração e participação dos servidores nos diversos grupos de pesquisadores
do Campus, em consonância com as políticas gerais e objetivos institucionais;



XI.  estimular  a  participação  dos  grupos  de  pesquisa  em  programas  de  financiamentos  de
projetos de pesquisa, desenvolvimento e extensão, junto aos órgãos de fomento;
XII. estimular os servidores na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico;
XIII. padronizar os procedimentos referentes às atividades de pesquisa e extensão;
XIV. elaborar políticas para a oferta de atividades de extensão aos egressos e estudantes, junto
à  comunidade,  visando  a  inclusão  social  pela  qualificação  profissional  e  atualização
tecnológica;
XV. coordenar com o setor produtivo local e a comunidade, no sentido de promover a pesquisa
e extensão, difusão do conhecimento tecnológico e capacitação profissional, sintonizados com
as necessidades do mercado regional;
XVI. emitir pareceres e relatórios referentes às atividades de pesquisa e extensão.

Seção XVIII
Da Coordenação de Relações Empresariais, Estágios e Egressos

Art. 37 A Coordenação de Relações Empresariais, Estágios e Egressos (CREE) é responsável
pela coordenação e acompanhamento dos estágios curriculares e não curriculares dos discentes,
além de verificar a inserção dos egressos no mercado de trabalho.

Parágrafo Único. Compete à CREE:
I. promover o fortalecimento da imagem da instituição junto às empresas e à sociedade;
II.  avaliar  continuamente  as  demandas  de  mercado,  identificando  as  exigências  atuais  e
perspectivas futuras;
III.  registrar  demandas  por  qualificação,  requalificação  ou  reconversão  profissional  de
trabalhadores, empregados ou não, nos arranjos produtivos regionais;
IV. revisar, padronizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados às oportunidades
de estágios;
V.  coordenar  as  ações  de  orientação,  encaminhamento,  acompanhamento  e  contratação  de
estudantes e egressos junto às empresas;
VI. emitir pareceres e relatórios  referentes  às  atividades  de  encaminhamento  e
acompanhamento dos estudantes e egressos;
VII. coordenar visitas às  empresas  em busca  de  parcerias,  convênios  e  colaborações  para  a
geração de oportunidades;
VIII. encaminhar estudantes para realização dos estágios;
IX. encaminhar egressos para oportunidades no mercado de trabalho;
X. coordenar a orientação e acompanhamento dos estágios, junto aos professores orientadores;
XI. manter os dados de estudantes, egressos e empresas atualizados.

Seção XIX
Da Coordenadoria de Políticas Inclusivas (COPI)

Art.  38  A  Coordenadoria  de  Políticas  Inclusivas  (COPI)  é  responsável  pela  mediação  e
implementação da política de inclusão social no Campus.

Parágrafo Único. Compete à COPI:
I. proporcionar o atendimento especializado às pessoas com deficiência;
II.  coordenar  equipe  especializada  para  apoio  técnico  às  pessoas  durante  as  atividades
acadêmicas;
III. disseminar a cultura da inclusão e educação para a convivência e aceitação da diferença por
meio de projetos, pesquisas e ações educacionais;



IV.  fomentar  a  formação  continuada  dos  servidores  tanto  para  atender  às  pessoas  com
deficiência como para tratar com dignidade a diversidade de gênero, sexualidades e etnia;
V.  contribuir  na  política  de  acesso,  permanência  e  êxito  tanto  dos(as)  estudantes  com
deficiência  quanto  daqueles(as)  que  são,  em  geral,  estigmatizados(as)  em  decorrência  de
preconceito relacionado às questões de gênero, sexualidades e etnias;
VI.  auxiliar  os  servidores  administrativos  e  docentes  no  atendimento  às  pessoas  com
deficiência;
VII.  auxiliar  os docentes na adequação de suas atividades  acadêmicas para as pessoas com
deficiência; 
VIII.  participar  da  elaboração  e  do  encaminhamento  de  questões  relativas  à  política  de
educação especial aos órgãos e setores competentes;
IX.  emitir  pareceres  e  relatórios  das  questões  envolvidas  no  atendimento  das  pessoas  com
deficiência  e  daquelas  que  por  ventura  sejam alvo  de  preconceito/discriminação  ligados  a
questões de gênero, sexualidades e etnias, entre outros.  

Seção XX
Da Diretoria de Administração e Planejamento

Art.  39  A Diretoria  de  Administração  e  Planejamento  (DAP)  é  responsável  por  planejar  e
supervisionar as atividades e políticas de administração, planejamento,  infraestrutura,  gestão
orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, aquisições e contratos no âmbito do Campus.
  
Parágrafo Único. Compete à DAP:
I. planejar o orçamento anual do Campus;
II. acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
III. supervisionar a elaboração e execução do Planejamento Estratégico do Campus, de acordo
com o PDI e Termo de Metas estabelecidos;
IV.  supervisionar  a  gestão  orçamentária  e  financeira  do  Campus,  bem como  as  atividades
inerentes à administração de materiais, serviços gerais, bens móveis e imóveis;
V. autorizar a transferência de bens e materiais;
VI. autorizar saída de bens móveis do Campus;
VII. formular políticas na área de gestão;
VIII. assessorar a Direção Geral em questões inerentes à sua área de atuação;
IX. implementar medidas e estudos com vistas a aprimorar os métodos e técnicas de trabalho
no Campus;
X.  indicar  à Direção Geral  do  Campus  a designação e  dispensa de servidores  para ocupar
funções gratificadas no âmbito dessa Diretoria;
XI. emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais do Campus;
XII.  coordenar  a  elaboração  do  Relatório  Anual  de  Gestão  e  responsabilizar-se  pelas
informações prestadas;
XIII. zelar pelo controle dos bens móveis,  da segurança institucional e pela manutenção do
imóvel;
XIV. planejar com todo o Campus as aquisições de materiais e serviços;
XV. coordenar ações de divulgação do andamento das aquisições de materiais e serviços;
XVI. acompanhar o trâmite dos processos de aquisições de materiais e serviços na Reitoria e na
Procuradoria Federal;
XVII.  apoiar  o  planejamento  das  atividades  inerentes  à  Diretoria  de  Ensino,  buscando  a
operacionalização destas;
XVIII. definir a modalidade de licitação para aquisição ou contratação de bens, materiais  e
serviços;
XIX. fundamentar as aquisições e contratações provenientes de dispensas e inexigibilidade de
licitação;



XX. propor a(o) Diretor(a) Geral a adoção de medidas com vistas a racionalizar recursos e/ou
melhorar a eficiência de técnicas e métodos de trabalho utilizados no Campus;
XXI. definir os procedimentos ligados à Diretoria; e
XXII. exercer outras atividades inerentes à Diretoria que lhes forem determinadas pela Direção
Geral do Campus.

Seção XXI
Da Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

Art.40  A Coordenação  de  Execução  Orçamentária  e  Financeira  (CEOF)  é  responsável  por
coordenar as atividades e políticas de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito do
Campus.

Parágrafo Único. Compete à CEOF:
I.  analisar  os  processos  de  aquisições,  contratações  e  pagamentos,  bem  como  proceder  à
emissão de empenhos;
II.  proceder à liquidação de despesas, efetuar pagamentos,  emitir  ordens bancárias  e outros
documentos correlatos;
III. acompanhar e controlar o recebimento de valores oriundos da receita própria;
IV. preparar as prestações de contas de Convênios, recursos descentralizados e de Suprimentos
de Fundos;
V. executar a operacionalização do sistema SIAFI de acordo com a legislação vigente;
VI. arquivar devidamente os documentos contábeis e financeiros;
VII.  realizar  a  execução orçamentária  e  financeira  dos recursos  disponibilizados  no SIAFI,
observada a legislação pertinente à matéria;
VIII.  controlar,  orçamentária  e  financeiramente,  suprimentos  de fundos,  acordos,  contratos,
convênios e outras formas de ajustes firmados pelo Campus;
IX.  acompanhar,  através  do  SIAFI,  as  atividades  de  sua  competência  por  intermédio  de
consultas e/ou emissão de relatórios;
X.  prestar  apoio  técnico  às  áreas  de  planejamento,  no  que  for pertinente  aos  recursos
orçamentários e financeiros;
XI. controlar e avaliar a gestão orçamentária e financeira do Campus;
XII.  promover,  quando  necessário,  o  aprimoramento  de  fluxo  e  das  rotinas  de  trabalho,
adequando-os às necessidades do serviço e às peculiaridades dos sistemas utilizados;
XIII. auxiliar na padronização dos procedimentos ligados à Coordenação;
XIV. participar na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do Campus;
XV. supervisionar a Coordenadoria Contábil quanto à execução dos trabalhos;
XVI.  exercer  outras  atividades  inerentes  à  Coordenação  que  lhes  forem determinadas  pela
Diretoria de Administração e Planejamento.

Seção XXII
Da Coordenadoria Contábil

Art. 41 A Coordenadoria Contábil (CCONT) é o órgão de assessoramento direto da CEOF,
sendo responsável pelo registro e controle da execução orçamentária, contábil e financeira do
Campus.

Parágrafo Único. Compete à CCONT:
I.  realizar  os  registros  contábeis,  conforme  Relatórios  mensais  de  Movimentação  de
Almoxarifado (RMA) e de Movimentação de Bens Móveis (RMB);
II. coordenar e executar as atividades da área de contabilidade e finanças, visando atender aos
objetivos da instituição;



III.  organizar  o  processo de Prestação de Contas  Anual  do  Órgão,  na  forma  da  legislação
pertinente;
IV. analisar balancetes mensais;
V.  analisar  a  demonstração  das  variações  patrimoniais,  além  dos  balanços  patrimonial,
orçamentário e financeiro;
VI. analisar e controlar as prestações de contas de Convênios, Suprimentos de Fundos, Ajuda
de Custo e Diárias;
VII. manter arquivo organizado dos processos e documentos que deram origem às operações
contábeis;
VIII. extrair relatórios de contas contábeis com os dados necessários a elaboração da prestação
de contas do exercício;
IX.  elaborar  e  remeter  as  DIRFs  (Declaração  do  Imposto  Retido  na  Fonte)  e  DCTFs
(Declaração de Contribuições e Tributos Federais) à Receita Federal;
X. atualizar o Rol de Responsáveis;
XI. proceder à análise da Conformidade Contábil;
XII. efetuar cálculo das retenções tributárias das empresas fornecedoras de bens e serviços;
XIII. prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras;
XIV. realizar classificação e reclassificação contábil, acertos e conciliação de contas em geral;
XV.  realizar  registros  e  baixa  de  contratos  e  convênios,  incorporação  e  baixa  de  bens
patrimoniais;
XVI. auxiliar na padronização dos procedimentos ligados à Coordenadoria;
XVII. participar na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do Campus; e
XVIII. Exercer outras atividades inerentes à Coordenadoria que lhes forem determinadas pela
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira.

Seção XXIII
Da Divisão de Compras, Licitações e Contratos

Art. 42 A Divisão de Compras, Licitações e Contratos (DCLC) é responsável pela aquisição de
bens, materiais e serviços e pelo gerenciamento dos contratos administrativos.

Parágrafo Único. Compete à DCLC:
I. presidir a Comissão Permanente de Licitação;
II.  orientar  os  setores  requisitantes  de  materiais,  equipamentos  e/ou  serviços  sobre  a
importância da padronização das especificações e nomenclaturas;
III. orientar os servidores quanto a formalização do processo de compras e dos instrumentos
necessários;
IV. Elaborar Editais de licitação e os respectivos documentos anexos;
V. obter e manter atualizados dados, em articulações com os outros setores do Campus, com a
finalidade  de elaborar  previsão para aquisição  de equipamentos,  materiais  e  contratação de
serviços;
VI. implementar medidas que visem à racionalização dos trabalhos;
VII.  publicar,  semanalmente,  os  mapas  de  apuração  dos  materiais  adquiridos  e  serviços
prestados, bem como o andamento dos processos licitatórios em curso;
VIII. efetuar e atualizar o cadastro de fornecedores de produtos e serviços através do SICAF,
quando solicitado pelo interessado;
IX. supervisionar a Coordenadoria de Fiscalização e Acompanhamento de Contratos quanto à
gestão e fiscalização dos contratos administrativos;
X. realizar as licitações, dispensas e inexigibilidades na forma da legislação vigente;
XI. avaliar  as solicitações de compras, quanto  à descrição dos itens, pesquisas de mercado,
entre outros aspectos necessários à eficácia das aquisições e contratações;



XII. encaminhar para avaliação e autorização da Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de
Tecnologias as solicitações de compras de equipamentos, materiais e contratação de serviços na
área de informática;
XIII. realizar  a publicação dos atos administrativos decorrentes dos processos de licitações,
dispensas e inexigibilidades;
XIV. manter arquivo dos processos de licitações, dispensas e inexigibilidades;
XV.  gerenciar  as  aquisições  pertinentes  ao  Campus  Paulista  relacionadas  ao  Programa  de
Compras Compartilhadas do IFPE;
XVI.  executar  penalidades  a  licitantes  decorrente  de  infrações  cometidas  nas  licitações
públicas;
XVII.  providenciar  a  execução  de  penalidades,  encaminhadas  pela  Coordenadoria  de
Fiscalização e Acompanhamento de Contratos, de fornecedores que não tenham entregues os
equipamentos, materiais e serviços dentro dos prazos determinados;
XVIII. definir os procedimentos ligados à Divisão;
XIX. participar da elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do Campus;
XX.  proceder  análise  dos  pedidos  de  repactuação  e  reequilíbrio  econômico-financeiro  dos
contratos administrativos e atas de registro de preço; e
XXI. exercer outras atividades inerentes à Divisão que lhes forem determinadas pela Diretoria
de Administração e Planejamento.

Seção XXIV
Da Coordenadoria de Fiscalização e Acompanhamento de Contratos

Art.  43  A  Coordenadoria  de  Fiscalização  e  Acompanhamento  de  Contratos  (CFAC)  é
responsável pela formalização e acompanhamento dos contratos administrativos.

Parágrafo Único. Compete à CFAC:
I.  elaborar  minutas  de contratos,  termos  aditivos  e  apostilamentos  a  serem celebrados  pela
Administração, de acordo com as normas institucionais;
II.  manter  arquivo  de  todos  os  contratos  celebrados,  devidamente  assinados  pelas  partes  e
testemunhas;
III. acompanhar e controlar as vigências dos contratos administrativos;
IV. orientar os fiscais de contratos quanto a sua atuação;
V. comunicar ao fiscal de contrato, por escrito, quatro meses antes, a expiração do prazo de
vigência do contrato;
VI. instruir o processo para renovação, repactuação ou extinção de contratos;
VII. receber e verificar a conformidade dos pedidos de repactuação e reequilíbrio econômico-
financeiro dos contratos administrativos;
VIII. indicar, à Direção Geral, servidor para exercer a fiscalização de contratos;
IX. receber dos fiscais de contrato relatórios mensais de acompanhamento e realizar controle
sobre a execução dos mesmos;
X. acompanhar  o fiel  cumprimento  das cláusulas  contratuais  com base nas informações  do
fiscal do contrato;
XI. opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência e/ou aditamento de
objeto contratual com base nas informações do fiscal do contrato e na legislação pertinente;
XII.  comunicar  à Divisão de Compras,  Licitação e Contratos  as irregularidades  constatadas
pelas partes na execução dos contratos;
XIII. instruir processo de punição aos fornecedores que tenham falhado na execução contratual,
sugerindo as penalidades a serem aplicadas;
XIV.  verificar,  preliminarmente,  se  os  autos  estão  instruídos  com  toda  a  documentação
necessária para a elaboração dos contratos, termos aditivos ou apostilamentos;
XV. realizar publicação dos extratos de contratos administrativos, conforme legislação vigente;



XVI. averiguar a obrigatoriedade da prestação de garantia contratual e fiscalizar sua aplicação;
XVII.  elaborar  listagem  cumulativa  relacionando  todos  os  contratos  e  assemelhados,  seus
aditivos, rescisões e ajustes e demais atos bilaterais que devam constar do arquivo cronológico
previsto no art.60, da Lei nº 8.666/93;
XVIII. definir os procedimentos ligados à Coordenadoria;
XIX. exercer outras atividades inerentes ao setor que lhes forem determinadas pela Divisão de
Compras, Licitações e Contratos.

Seção XXV
Da Coordenadoria de Planejamento

Art. 44 A  Coordenadoria de Planejamento (CPLAN) é responsável pelo acompanhamento e
apoio às ações de planejamento do Campus.

Parágrafo Único. Compete à CPLAN:
I. coordenar as ações para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
II. coordenar as ações para elaboração do Planejamento Estratégico do Campus, de acordo com
o PDI;
III.  Planejar,  junto com os demais  setores, o Plano de Ação do  Campus,  de acordo com o
Planejamento Estratégico;
IV. avaliar e monitorar a execução do Plano de Ação do Campus;
V. encaminhar à Diretoria de Administração e Planejamento, após sistematização e validação
das informações, o Relatório de Avaliação e Monitoramento do Planejamento Estratégico;
VI. coordenar a elaboração do Relatório Anual de Gestão;
VII. propor políticas para implementar a cultura do planejamento no Campus;
VIII. promover a orientação e capacitação dos servidores para a implementação das ações de
planejamento;
IX.  coordenar  a  elaboração  do  Relatório  de  Avaliação  e  Monitoramento  do  Planejamento
Estratégico do Campus;
X.  encaminhar  à  Direção  Geral,  até  o  último  dia  do  mês  de  janeiro,  a  versão  final  do
Planejamento Estratégico do Campus para o ano corrente;
XI. responsabilizar-se pelas informações contidas no Planejamento Estratégico do Campus e no
Relatório de Avaliação e Monitoramento do Planejamento Estratégico;
XII.  coordenar  e  orientar  a  padronização  dos  procedimentos  das  diversas  coordenações  e
setores do Campus;
XIII. implementar medidas para racionalizar os trabalhos; e
XIV. exercer outras atividades inerentes à Coordenadoria que lhes forem determinadas pela
Diretoria de Administração e Planejamento.

Seção XXVI
Da Coordenação de Material, Patrimônio e Serviços Gerais

Art. 45 A Coordenação de Material, Patrimônio e Serviços Gerais (CMPS) é responsável pelo
gerenciamento e uso de materiais, pelo controle patrimonial e pela manutenção predial e de
equipamentos, em consonância com a legislação vigente e as políticas adotadas pela instituição,
zelando pela conservação e bom funcionamento de todos os ambientes do Campus.

Parágrafo Único. Compete à CMPS:
I.  executar  as  atividades  da  área  de  recebimento,  controle  e  distribuição  dos  materiais  de
consumo  e  equipamentos  permanentes,  visando  dotar  de  meios  materiais  as  diversas
Coordenações/Diretorias do Campus;



II.  elaborar  mensalmente  os  Relatórios  de  Movimentação  de  Bens  Móveis  (RMB)  e  de
Movimentação de Almoxarifado (RMA), utilizando o software institucional, e encaminhar à
Coordenadoria Contábil para os registros contábeis pertinentes;
III. acompanhar e auxiliar as Comissões Inventariante de Almoxarifado e de Bens Móveis e
Imóveis na elaboração dos inventários;
IV.  orientar  os  servidores  quanto  ao  uso  das  ferramentas  institucionais  de  controle  de
almoxarifado, relacionado às solicitações de materiais de consumo.
V. realizar o registro e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis;
VI. orientar os servidores sobre a importância e necessidade de se exercer controle sobre os
materiais permanentes sob sua guarda;
VII. registrar toda e qualquer cessão, alienação, permuta, incorporação ou baixa de bens móveis
e imóveis do patrimônio;
VIII.  manter  em arquivo  termos  de  responsabilidade  atualizados,  devidamente  assinados  e
organizados por tipo de material e setor de localização;
IX. promover o tombamento dos bens móveis através de numeração sequencial própria;
X. padronizar os procedimentos ligados ao setor;
XI.  exercer  o  controle  do  material  permanente  e  equipamentos  distribuídos  nas  diversas
coordenações do Campus;
XII.  controlar,  de forma efetiva,  o estoque de material  de consumo no sentido de prevenir
faltas, excessos e perdas;
XIII. participar na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do Campus;
XIV. elaborar, em conjunto com a DCLC, requisição, termo de referência e realizar cotação de
preço para aquisição de materiais e serviços sob sua responsabilidade;
XV. executar e controlar as atividades da área de manutenção em geral, conservação e limpeza
do Campus;
XVI. auxiliar a Diretoria de Administração e Planejamento no desenvolvimento das políticas de
prevenção,  objetivando  a  otimização  da  infraestrutura  do  Campus (instalações  elétricas,
hidráulicas, equipamentos eletroeletrônicos) e mobiliário em geral;
XVII.  acompanhar,  junto  aos  fiscais  dos  contratos  de  serviços  gerais,  o  cumprimento  das
normas para execução destes, conforme disposto no edital de licitação e na legislação vigente;
XVIII. providenciar serviços de manutenção preventiva e corretiva, quando couber, nos bens
patrimoniais,  assim  como  consertos,  conservação  e  melhorias  nas  dependências  físicas  do
Campus;
XIX. exercer outras atividades inerentes ao setor que lhes forem determinadas pela Diretoria de
Administração e Planejamento.

Seção XXVII
Da Coordenadoria de Almoxarifado e Gestão de Atas

Art.  46  A Coordenadoria  de  Almoxarifado  e  Gestão  de  Atas  (CALM) é  responsável  pelo
controle do Almoxarifado e pela gestão de atas dos pregões vigentes.

Parágrafo Único. Compete à CALM:
I.  colaborar  com a  Coordenação  de  Materiais,  Patrimônio  e  Serviços  Gerais  na  gestão  de
almoxarifado e materiais do Campus; 
II. controlar, de forma efetiva,  o estoque de material  no sentido de prevenção das faltas ou
excessos; 
III.  coordenar  e  executar  as  atividades  da  área de  recebimento,  controle  e  distribuição  dos
materiais e equipamentos; 
IV. elaborar movimento mensal e prestação de contas do Almoxarifado para efetivação dos
registros contábeis competentes; 
V. fazer a conferência e a verificação do material adquirido, à luz da especificação solicitada no
processo licitatório e empenho da despesa; 



VI. preparar processos de solicitações de materiais de uso comum nas diversas unidades do
Campus; 
VII. proceder aos registros de entrada de materiais, doados ou confeccionados na instituição;
VIII.  receber  as  requisições  de  material  de  consumo  e  permanente,  fazendo  o  devido
atendimento; 
IX. receber e armazenar, devidamente classificado e codificado, o material adquirido; 
X. realizar a gestão de atas, a fim de alertar os demais setores quanto aos prazos para solicitar
as aquisições necessárias;  
XI. exercer outras atividades inerentes ao setor que lhes forem determinadas pela Coordenação
de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais e pela Diretoria de Administração e Planejamento.

Seção XXVIII
Da Coordenadoria de Transporte

Art. 47  A Coordenadoria de Transporte (CTRAN) é responsável pela execução logística da
frota de veículos do Campus.

Parágrafo Único. Compete à CTRAN:
I. executar e controlar as atividades da área de transporte, visando atender as solicitações dos
diversos setores do Campus;
II. responsabilizar-se pela limpeza e manutenção da frota de veículos;
III. elaborar, em conjunto com a DCLC, requisição, termo de referência e realizar cotação de
preço para aquisição de materiais e serviços sob sua responsabilidade;
IV. manter a documentação dos veículos da frota oficial em regularidade;
V.  viabilizar  e  acompanhar  as  rotinas  de  manutenção,  reparo,  abastecimento,  lavagem  e
lubrificações dos veículos;
VI. controlar a movimentação dos veículos do  Campus, agrupando, sempre que possível, as
requisições de saídas, em itinerário compartilhado;
VII. supervisionar as apólices de seguro dos veículos do Campus;
VIII. definir  a escala de motoristas de acordo com as requisições de saída autorizadas pela
Diretoria / Direção solicitante;
XIX. manter em arquivo próprio todos os documentos relacionados à área de transporte para
atender possíveis solicitações da auditoria interna e externa realizadas na instituição;
X. monitorar a ocorrência de infrações e sinistros dos veículos, identificando o responsável e
comunicando à instância superior; e
XI.  exercer  outras  atividades  inerentes  a  coordenação  que  lhes  forem  determinadas  pela
Coordenação de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais e pela Diretoria de Administração e
Planejamento.

Seção XXIX
Da Coordenadoria de Protocolo e Arquivo Geral

Art.  48  A  Coordenadoria  de  Protocolo  e  Arquivo  Geral  (CPAG)  é  responsável  pelos
documentos do Campus.

Parágrafo Único. Compete à CPAG:
I. receber e distribuir toda a correspondência recebida pelo Campus;
II. protocolar e encaminhar devidamente toda a documentação recebida;
III. organizar, paginar e numerar os documentos protocolados;
IV. registrar e controlar a tramitação dos processos;
V. autuar documentos avulsos para a formação de processos;
VI. supervisionar as atividades do técnico de arquivos;



VII.  Executar  outras  atividades  que  lhe  forem  atribuídas  pela  Coordenação  de  Materiais,
Patrimônio e Serviços Gerais e pela Diretoria de Administração e Planejamento.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49 As competências das diretorias, divisões, coordenações ou coordenadorias criadas após
a  aprovação  deste  Regimento,  deverão  ser  apreciadas  pelo  Conselho  Gestor  do  Campus e
aprovadas pelo Conselho Superior do IFPE.

Art. 50 Nos impedimentos e nas ausências legais dos titulares de cargo de direção ou função
gratificada, suas atribuições serão exercidas por um(a) substituto(a) previamente designado(a)
pelo(a) Diretor(a) Geral.

Art. 51 O(A) Diretor(a) Geral do Campus, em conformidade com a Lei nº 8112/1990 e demais
legislações  vigentes,  poderá  delegar  encargos a  servidores  mediante  expedição  de  Portaria,
observadas as especificidades dos cargos e funções.

Art. 52 Após dois anos de sua publicação, o presente Regimento Interno poderá ser revisado e
atualizado, de forma participativa, em consonância com o Regimento Geral do IFPE.

Parágrafo  único.  A  proposta  de  atualização  do  Regimento  Interno,  após  aprovação  pelo
Conselho Gestor do Campus, deverá ser encaminhada para análise técnica da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento  Institucional  e,  posteriormente,  para  apreciação  e  aprovação do Conselho
Superior.

Art. 53 Os casos omissos a este Regimento deverão ser encaminhados para a apreciação da
Reitoria do IFPE.

Art. 54 Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação.


