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REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO 
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Da Natureza e Finalidade 

Art. 1º – O  Colegiado  do   Departamento  Acadêmico  de  Construção  Civil  (DACC),   

instância prevista no artigo 25  do Regimento Interno do Campus Florianópolis do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSC), tem competência 

deliberativa, observando-se as políticas e normas do IFSC e no âmbito desse 

Departamento Acadêmico, para planejar, acompanhar e avaliar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Da Composição 

Art. 2º – O Colegiado é composto pelos seguintes integrantes do DACC: 

I   – Chefe do Departamento (que exercerá a presidência do Colegiado Acadêmico); 

II  – Coordenadores de Curso; 

III – Um (01) representante docente de cada curso regular; 

IV – Um (01) representante técnico administrativo; 

V  – Um (01) representante discente de cada curso regular. 

VI - Coordenador de Infraestrutura 

VII - Coordenador de Registro Acadêmico 

Das Competências e Atribuições 

Art. 3º – Ao Colegiado do DACC compete: 

I   – Propor ao Departamento metas e diretrizes que visem o aprimoramento das práticas 

pedagógicas e administrativas; 

II   – Deliberar sobre a criação de novos cursos, quando propostos por qualquer uma das 

áreas vinculadas a esse Departamento; 

III – Propor a adequação da Organização Curricular dos cursos ofertados pelo 

Departamento; 

IV – Planejar, organizar e executar, anualmente, a avaliação das metas e diretrizes do 

Departamento; 

V – Estabelecer critérios para a distribuição dos recursos orçamentários destinados ao 

Departamento; 

VI – Avaliar a viabilidades de execução de programas e de projetos que visem à oferta de 

pesquisa e extensão, quando propostos por servidores do Departamento;  



VII – Estabelecer critérios para a distribuição dos recursos gerados pelas atividades 

advindas da extensão e realizadas pelos cursos do Departamento, observando-se 

normas e critérios fixados pelas Instâncias Deliberativas do IFSC; 

VIII – Estabelecer política de capacitação para os servidores do Departamento, 

observando-se as orientações e/ou normatizações das Instâncias Deliberativas do 

IFSC; 

IX – Aprovar os horários dos docentes, bem como a composição de turmas de discentes 

dos cursos do DACC; 

X - Analisar o pedido de afastamento de servidor, lotado no DACC, para capacitação, 

licenças previstas na legislação vigente, bem como os pedidos de redução e de 

ampliação de carga horária e manifestar-se sobre eles; 

XI – Avaliar outras questões que lhe forem encaminhadas, observada a sua área de 

competência, deliberando sobre as mesmas; 

XII – Os representantes do Colegiado Acadêmico deverão colher subsídios para as 

discussões do Colegiado junto aos servidores do segmento que representam, 

mantendo-os informados sobre os assuntos discutidos em reuniões e sobre os 

pareceres exarados; 

XIII – Organizar o processo eleitoral dos Coordenadores vinculados ao DACC.  

Do processo Eletivo 

Art. 4º – O processo eleitoral dos representantes docentes e seus suplentes será coordenado 

pela Coordenação do curso. 

§ 1º. Somente poderá ser eleitor e candidato a representante docente de curso, docente 

efetivo do DACC, que esteja cumprindo, ou que cumpriu no último ano, carga horária 

no curso ao qual esteja concorrendo à representação. 

§ 2º. Cada candidato só poderá concorrer a uma única representação de curso. 

Art. 5º – O processo eleitoral do representante técnico administrativo e seu suplente será 

coordenado pelo Coordenador de Infraestrutura ou, na sua impossibilidade, por uma 

comissão designada pelo Chefe do Departamento. 

Art. 6º – O processo eleitoral dos representantes discentes e seus suplentes será coordenado 

pelo órgão representativo dos discentes. 

§ 1º.  Em caso de impossibilidade do órgão representativo dos discentes para coordenar 

o processo eleitoral de seus representantes, fica facultado ao Departamento designar 

uma comissão para fazê-lo. 

§ 2º. Os discentes regularmente matriculados em um dos cursos regulares do 

Departamento somente poderão eleger o representante titular e suplente de seu 

curso. 

§ 3º. O discente candidato deverá estar regularmente matriculado no curso ao qual 

esteja concorrendo à representação discente e não poderá estar cursando a última 

fase ou último módulo de seu curso. 

Art. 7º – O processo eleitoral deverá encerrar-se no semestre anterior ao término dos mandatos. 

 



Art. 8o – Nos casos de eleições com apenas um candidato inscrito, fica dispensado o processo 

eleitoral. Sendo o candidato inscrito, automaticamente empossado na reunião 

subsequente ao término do mandato em vigência. 

Dos Mandatos 

Art. 9º – O mandato de cada integrante do Colegiado do DACC obedecerá ao que segue: 

I – Para o Chefe do Departamento e os Coordenadores, conforme o disposto no 

Regimento Interno do Campus Florianópolis; 

II – Quatro (04) semestres letivos consecutivos para os demais representantes, 

facultando-se a reeleição, desde que se cumpra o disposto neste regimento. 

§ 1º. Durante o mandato, o representante discente deverá estar efetivamente 

matriculado e frequentando um dos cursos regulares do Departamento Acadêmico. 

§ 2º. Perderá o mandato o representante eleito que faltar, sem motivo justificado, a três 

(03) reuniões consecutivas ou seis (06) alternadas. 

§ 3º. Em caso de vacância, assumirá o suplente para completar o mandato.  

§ 4º. Na impossibilidade do suplente assumir, o coordenador de curso deverá fazer uma 

eleição extraordinária para ocupar o cargo. 

Art. 10 – Os mandatos se iniciam com o semestre letivo relacionado à eleição realizada, e 

finalizam no mesmo dia em que se inicia o mandato seguinte. 

Da Suplência 

Art. 11 – O suplente para cada membro titular do Colegiado do DACC será: 

I  – Para o Chefe do Departamento, seu substituto legal designado por portaria da 

Direção-Geral do Campus Florianópolis ou um dos Coordenadores por ele designado; 

II  – Para os Coordenadores de Curso, um servidor por ele designado; 

III – Para os representantes docentes, seus suplentes; 

IV – Para o representante técnico administrativo, seu suplente; 

V  – Para os representantes discentes, seus suplentes. 

Da Presidência 

Art. 12 – Caberá ao Chefe do Departamento presidir o Colegiado Acadêmico. 

§ 1º. Na sua ausência, a presidência ficará a cargo de seu suplente. 

§ 2º. Em caso de empate na votação de matérias, o Presidente do Colegiado poderá 

utilizar seu voto qualificado. 

Art. 13 – Compete ao Presidente do Colegiado: 

I   – Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado Acadêmico; 

II  – Dar posse aos membros do Colegiado Acadêmico e a seus respectivos suplentes; 

III – Presidir os trabalhos do Colegiado Acadêmico e aprovar a pauta das reuniões; 

IV – Constituir comissões, designando seus membros; 



V  – Divulgar, no âmbito do Departamento, e encaminhar aos órgãos competentes e/ou 

interessados os pareceres exarados pelo Colegiado Acadêmico. 

Das Reuniões 

Art. 14 – O Colegiado Acadêmico reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, sempre que 

possível na primeira semana e, extraordinariamente, por convocação de sua Presidência 

ou a requerimento de, no mínimo, metade de seus membros mais um, sempre que o 

caso ensejar. As convocações das reuniões serão enviadas nominalmente e por correio 

eletrônico aos titulares do Colegiado. Para as reuniões ordinárias, com antecedência 

mínima de cinco (05) dias úteis para assuntos que exijam leitura de documentos, com a 

pauta e os documentos da ordem do dia e as convocações para as reuniões 

extraordinárias deverão acontecer com antecedência mínima de um (01) dia útil.  

§ 1º. Na ausência do titular, o suplente assume todas as prerrogativas deste. 

§ 2º. Os suplentes, quando não em caráter substitutivo, terão direito a voz, sem direito a 

voto.  

§ 3º. O Colegiado Acadêmico poderá, sempre que necessário, convidar outras pessoas 

para participar das reuniões em caráter consultivo. 

§ 4º. O Colegiado Acadêmico poderá permitir, sem direito a voz ou voto, a participação 

de outras pessoas. 

§ 5º. O presidente poderá cancelar a reunião do colegiado em casos justificados. 

§ 6º. O calendário anual de reuniões deverá ser amplamente divulgado até a 3ª reunião 

do ano corrente. 

§ 7º. Os pedidos de inclusão de ponto de pauta devem ser encaminhados ao presidente 

até conto (05) dias úteis antes da respectiva reunião, quando necessitar análise de 

documentos, e um (01) dia útil em caso contrário. 

§ 8º. A participação do suplente nas reuniões, bem como as penalidades em caso de 

faltas são as mesmas aplicadas aos titulares. 

§ 9º. As reuniões ordinárias ocorrerão preferencialmente conforme calendário 

previamente aprovado no colegiado. 

Art. 15 – O quórum mínimo para se iniciar a reunião do Colegiado Acadêmico no horário de 

convocação e deliberar sobre as matérias da ordem do dia, é de cinquenta por cento 

mais um (50% + 1) dos seus membros. Na falta de quórum, o presidente deverá 

aguardar quinze (15) minutos. Decorridos os quinze (15) minutos do horário previsto, a 

reunião deverá ser iniciada e deliberar-se-á com qualquer quórum. 

Art. 16 – Nas questões que requererem votação, as decisões serão aprovadas pelo voto da 

maioria simples dos conselheiros votantes presentes à reunião.  

§ 1º.  Não será permitido o voto por procuração. 

Art. 17 – O comparecimento às reuniões do Colegiado Acadêmico é preferencial a toda e 

qualquer atividade administrativa e/ou acadêmica. 

Art. 18 – As deliberações do Colegiado Acadêmico serão registradas em ata, e esta será 

divulgada dentro do departamento. 



Da Secretaria 

Art. 19 – A secretaria do Colegiado Acadêmico será exercida por um servidor designado pela 

Presidência. Na ausência do Secretário, qualquer membro do Colegiado poderá exercer 

essa função. 

Art. 20 – Compete ao Secretário: 

I    – Auxiliar o presidente na preparação da pauta das reuniões; 

II   – Expedir convocações das reuniões; 

III  – Redigir as atas das reuniões, as quais deverão conter os pontos de pauta e as 

deliberações de cada matéria, e publicá-las após aprovação pelo Colegiado 

Acadêmico; 

IV – Registrar em livro próprio a entrada e saída de documentos do Colegiado 

Acadêmico; 

V   – Manter em ordem o arquivo de documentos. 

Das Disposições Gerais 

Art. 21 – Os recursos sobre as matérias deliberadas deverão  ser  encaminhados  a   este 

Colegiado no prazo máximo de três (03) dias úteis após a publicação da resolução. 

Art. 22 – Para as matérias que necessitarem de estudos e análises, o presidente designará uma 

comissão, constituída de, pelo menos, três (03) integrantes do DACC, cuja presidência 

caberá sempre a um dos membros deste Colegiado e definirá o prazo para a conclusão 

dos trabalhos. 

Art. 23 – Este Regimento deverá ser revisado no prazo de até dois (02) anos de sua vigência. 

Art. 24 – Os casos omissos neste Regimento Interno serão encaminhados por este Colegiado 

Acadêmico. 

Art. 25 – O Regimento Interno do Colegiado Acadêmico do Departamento Acadêmico de 

Construção Civil entrará em vigor na data de aprovação pelo Colegiado do Campus. 

Das Disposições Transitórias 

Art. 26 – O mandato dos membros atuais será prorrogado até o início do semestre letivo de 

2018/02, para que o início dos mandatos seguintes coincida com o início das atividades 

dos PSADs. 

 

 

Florianópolis, 13 de março de 2018. 


