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(Aprovada na Reunião do Cepe em 12/05/2014)

Da finalidade

Art. 1º O presente tem por objetivo regulamentar o processo de revisão dos Regulamentos da
Organização Didática do Instituto Federal do Espírito Santo para os Cursos Técnicos de Nível Médio e
para os Cursos de Graduação nas modalidades presencial e a distância.

Das instâncias de organização

Art. 2º O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Cepe) deverá aprovar a metodologia de discussão e
designar as Comissões de Mobilização e Sistematização do Cepe.

I - A Comissão de Mobilização e Sistematização do Cepe será composta por 4 (quatro) membros do
Cepe, 1 (um) membro do Fórum de Registros Acadêmicos (FRA), 1 (um) membro do Fórum de Gestão
Pedagógica (FGP), 1 (um) membro do Fórum dos Núcleos de Apoio as Pessoas com Necessidades
Específicas (FONAPNE) e 1 (um) membro da Diretoria de Educação a Distância.

II - A Comissão de Mobilização e Sistematização nos Campi deverá ser composta por no mínimo 4
(quatro) membros da comunidade acadêmica, sendo preferencialmente um gestor, um docente, um
pedagogo ou Técnico em Assuntos Educacionais e um discente.

III – A Critério dos Gestores dos Campi, a Comissão também poderá conter outros membros da
comunidade acadêmica, além daqueles descritos no inciso II, se julgado necessário.

Da Metodologia de Tramitação das Propostas

Art. 3º A Comissão de Mobilização e Sistematização do Cepe  deverá:

I – Realizar a unificação dos Regulamentos de Organização Didática vigentes, nas modalidades
presencial e a distância, de cada nível de Ensino;

II - Encaminhar para os Campi e para a Diretoria de Educação a Distância (DED) os documentos
unificados;

III - Receber as propostas elaboradas pelas comissões dos Campi e da DED;

IV – Realizar a sistematização das propostas;

V - Encaminhar às Câmaras de Graduação e de Ensino Técnico as propostas sistematizadas.

Art. 4º A Comissão de Mobilização e Sistematização de cada Campus  deverá:

I – Organizar e mobilizar o(s) encontro(s) com a comunidade acadêmica no Campus;

II - Conduzir as discussões dos documentos unificados;

III - Apreciar e votar as propostas elaboradas  pela comunidade acadêmica, devendo ser encaminhada
uma única sugestão de alteração de cada Artigo por Campus, ou seja, deverá ser incluído no documento
final o que foi aprovado pela maioria presente nas reuniões;

IV – As sugestões deverão ser encaminhadas nos seguintes formatos:

- Nome do Campus



- Alteração de Texto - alteração parcial dos artigos existentes;

- Supressão de Texto - Supressão total ou parcial de artigo(s);

- Inclusão de Novo Texto: Inclusão de novo artigo ou título;

V - Encaminhar os documentos finais à Comissão de Mobilização e Sistematização do Cepe.

Art. 5º A Comissão de Mobilização e Sistematização da Diretoria de Educação a Distância deverá:

I – Organizar e mobilizar o(s) encontro(s) com a equipe multidisciplinar da DED que acompanha os
cursos na modalidade a distância;

II - Conduzir as discussões dos documentos unificados;

III - Apreciar e votar as propostas elaboradas pela equipe multidisciplinar para DED, devendo ser
encaminhada apenas uma única sugestão de alteração de cada Artigo, ou seja, deverá ser incluído no
documento final o que foi aprovado pela maioria presente nas reuniões;

IV – As sugestões deverão ser encaminhadas nos seguintes formatos:

- Diretoria de Educação a Distância:

- Alteração de Texto - alteração parcial dos artigos existentes;

- Supressão de Texto - Supressão total ou parcial de artigo(s);

- Inclusão de Novo Texto: Inclusão de novo artigo ou título;

V - Encaminhar os documentos finais à Comissão de Mobilização e Sistematização do Cepe.

Art. 6º A Câmara de Graduação deverá apreciar e aprovar de maneira sistemática, item a item, os artigos
do Regulamento de Organização Didática para os Cursos de Graduação do Instituto Federal do Espírito
Santo nas modalidades presencial e a distância, onde foram sugeridas alterações, e encaminhar o texto
final para o Cepe.

Parágrafo único.  Não será permitida a inclusão de novas propostas que não tenham sido previamente
encaminhadas pelas Comissões de Sistematização.

Art. 7º A Câmara de Ensino Técnico deverá apreciar e aprovar de maneira sistemática, item a item, os
artigos do Regulamento de Organização Didática para os Cursos Técnicos de Nível Médio do Instituto
Federal do Espírito Santo nas modalidades presencial e a distância, onde foram sugeridas alterações, e
encaminhar o texto final  para o Cepe.

Parágrafo único. Não será permitida a inclusão de novas propostas que não tenham sido previamente
encaminhadas pelas Comissões de Sistematização.

Art. 8º O Cepe deverá homologar os novos Regulamentos da Organização Didática.

Art. 9º Será adotado o cronograma estabelecido no Anexo I desta regulamentação.



ANEXO I – CRONOGRAMA

1. Comissão de Sistematização do Cepe: 17 de junho a 04 de julho de 2014.

2. O Reitor nomeará por meio de Portaria a Comissão de Sistematização e Mobilização do Cepe
(Portaria 1.156 de 18 de junho de 2014).

3. A Comissão realizará a unificação dos Regulamentos de Organização Didática para os Cursos de
Graduação do Instituto Federal do Espírito Santo nas modalidades presencial e a distância e dos
Regulamentos de Organização Didática para os Cursos Técnicos de Nível Médio do Instituto Federal
do Espírito Santo nas modalidades presencial e a distância.

4. Formação das Comissões de Sistematização e Mobilização dos Campi: de 17 de junho a 06 de agosto
de 2014.

5. O Diretor Geral do Campus deverá nomear a Comissão por meio de Portaria e esta deve ser
encaminhada pelo Gestor de Ensino à Secretaria do Cepe;

6. Debates nos Campi: de 11 de agosto a 30 de setembro de 2014.

7. Envio das propostas de cada Campus para a Comissão de Sistematização do Cepe: até 03 de outubro
de 2014.

8. Trabalhos da Comissão de Sistematização do Cepe: após 06 de outubro de 2014.

9. Aprovação nas Câmaras correspondentes: após 03 de novembro de 2014.


