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REGIMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 
 

 
Dispõe sobre a constituição e as 

atribuições da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente (CPPD) do 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Goiano (IF 

Goiano) e dá outras providências. 
 
  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º A CPPD do IF Goiano é um órgão, previsto na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, de assessoramento ao Conselho Superior e ao Reitor para formulação e 

acompanhamento da execução da política de pessoal docente. 
 

Art. 2º A CPPD do IF Goiano terá representações nos campi, composta por seis docentes 

da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, eleitos por seus pares 

para um mandato de dois anos. Os seis mais votados ocuparão respectivamente os cargos 

de Presidente, 1º Membro Titular, 2º Membro Titular, 1º Membro Suplente, 2º Membro 

Suplente e 3º Membro Suplente. 
 

§ 1º Na ausência do Presidente o 1º Membro Titular assumirá a presidência e o 1º Membro 

Suplente assumirá o lugar do 2º Membro Titular. 
 

§ 2º As representações da CPPD do IF Goiano nos campi serão os órgãos de 

assessoramento aos seus respectivos Conselhos Técnicos Consultivos e aos seus Diretores 

Gerais, exercendo em cada campus as atribuições elencadas no Art. 3º deste Regimento. 

Os Diretores Gerais deverão nomear os representantes eleitos via portaria após a 

homologação do resultado final da eleição.   

 

§3º Na ausência de candidatos, a Direção Geral do Campus poderá indicar os 

representantes da CPPD do Campus do IF Goiano. Em caso de vacância o Diretor-Geral 

poderá indicar membros para cumprir o mandato ‘tampão’. 
 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DA CPPD DO IF GOIANO 

 

 

Art. 3º São atribuições da CPPD do IF Goiano: 



 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

 
 

 

I - prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente máximo na Instituição 

de ensino, para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal 

docente, no que diz respeito a: 
 

a) dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas; 

 

b) contratação e admissão de professores efetivos e substitutos; 

 

c) alteração do regime de trabalho docente; 
 

d) avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional; 

 

e) solicitação de afastamento de docentes para participar de cursos de aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado e;  
 

f) liberação de professores para programas de cooperação com outras instituições, 

universitárias ou não.  
 

II - desenvolver estudos e análises que permitam fornecer subsídios para a fixação, o 

aperfeiçoamento e a modificação da política docente e de seus instrumentos de 

acompanhamento e execução; 
 

III - participar da elaboração do Plano Anual de Capacitação (PAC); 

 

IV - apreciar questões relativas à análise dos relatórios de atividades docentes, de acordo 

com políticas, critérios e parâmetros determinados pelo CS do IF Goiano; e 
 

V - manifestar-se sobre assunto relativo à docência, quando solicitada pelo CS do IF 

Goiano ou pelo Reitor. 
 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DA CPPD DO IF GOIANO 
 

 

Art. 4º A CPPD do IF Goiano será constituída pelos presidentes das representações nos 

campi. Os membros titulares nos campi serão respectivamente primeiro e segundo 

suplentes do representante titular do campus na CPPD do IF Goiano. 
 

§ 1º Os membros previstos no caput terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução. 
 

§ 2º No caso de vacância de um dos membros titulares da CPPD do IF Goiano, o seu 
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primeiro suplente assumirá a função e permanecerá até o término do mandato. 

 

Art. 5º As eleições e a homologação para os representantes da CPPD do IF Goiano nos 

campi deverão acontecer em até trinta dias antes do término do mandato vigente, de forma 

simultânea e coordenadas por uma Comissão Eleitoral Central.  
 

Art. 6º O Presidente e o Vice-Presidente da CPPD do IF Goiano serão eleitos entre os 

membros desta comissão na primeira reunião ordinária.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA CPPD DO IF GOIANO 
 

 

Art. 7º São atribuições dos membros da CPPD do IF Goiano: 

 

I - instruir os processos relativos às atribuições da CPPD do IF Goiano elencadas no Art. 

3º, quando solicitado; 

 

II - solicitar reuniões com os docentes para tratar de assuntos elencados no Art. 3º; 

 

III - participar e fazer-se representar, quando convidado, nas reuniões com o Conselho 

Superior, Reitor, Pró-Reitores e outras instâncias diretivas para discussão de questões 

relativas ao corpo docente, elencadas no Art. 3º; 
 

IV - participar da elaboração do PAC e demais políticas de fomento à capacitação dos 

docentes; 
 

V - emitir parecer técnico, quando solicitado por comissões de procedimento 

administrativos disciplinares ou éticos, sobre a carreira docente e assuntos relacionados 

ao seu descumprimento; 
 

VI - participar da elaboração e da atualização das normas para a quantificação das 

atividades docentes; 
 

VII - realizar  reuniões ordinárias de acordo com calendário aprovado na primeira reunião 

do semestre; 
 

VIII - reunir-se extraordinariamente, em situações de urgência justificada e em benefício 

dos docentes e da Instituição, quando convocado pelo Presidente da CPPD do IF Goiano; 
 

Parágrafo único. Os pareceres emitidos deverão ser assinados por todos os membros da 

CPPD presentes na reunião em que foram aprovados. 
 

Art. 8º Fica impedido de tomar posse ou perde mandato na CPPD do IF Goiano o docente: 
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I - cujo contrato de trabalho for suspenso ou interrompido por um período superior a 90 

(noventa) dias; 
 

II - que se afastar das atividades da docência no IF Goiano, por qualquer motivo, por um 

período superior a 90 (noventa) dias, exceto em casos em que, a critério da CPPD, forem 

considerados excepcionais; 
 

III - que deixar de comparecer a mais de 3 (três) reuniões ordinárias da CPPD do IF 

Goiano consecutivas ou a 5 (cinco) reuniões alternadas da CPPD do IF Goiano, sem 

justificativa, de acordo com a apreciação da própria CPPD, no período de 6 meses. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

Art. 9º Caberá ao docente  efetuar a abertura de processo do seu interesse por meio 

do SUAP, cabendo à CPPD do IF Goiano nos campi a conferência e a análise dos 

documentos para a emissão de parecer. 
 

Art. 10. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior do IF Goiano. 
 

Art. 11. Com o objetivo de sincronizar a formação das representações da CPPD do IF 

Goiano, após 12 meses da publicação deste Regimento, independentemente do término 

dos mandatos em vigência, todos os campi do IF Goiano deverão realizar eleições para a 

escolhas dos membros das representações da CPPD do IF Goiano nos campi. 
 

Art. 12. Este Regimento foi aprovado pela Resolução nº 008/2020/CS de 24 de abril de 

2020, revogadas as disposições em contrário. 
 

 

 

 

 

 


