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PORTARIA N° 08, DE 14 DE MARÇO DE 2014

Estabelece as atribuições dos Departamentos
Acadêmicos, a constituição e o funcionamento
das Assembleias Departamentais

O  DIRETOR-GERAL  DO  CAMPUS BAMBUÍ  DO  INSTITUTO
FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DE  MINAS  GERAIS,
nomeado pela Portaria 817, de 05/09/2011, publicada no DOU de 06/09/2011, Seção 2, pág.
11, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 13 da Lei nº 11.892, de
29/12/2008,  pelo  Art.  24  do  Estatuto  da  instituição,  aprovado  em  anexo  à  Resolução
CS/IFMG nº 7, de 31/08/2009, e pelo Art. 57 do Regimento Geral, aprovado em anexo à
Resolução CS/IFMG nº 21, de 16/07/2010, 

considerando Art. 8° da Resolução do Conselho Acadêmico n° 08, de 20 de
dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art.  1°. Estabelecer  as  atribuições  dos  Departamentos  Acadêmicos,  a
constituição  e  o  funcionamento  das  Assembleias  Departamentais,  nos  termos  da  presente
Portaria.

SEÇÃO I

DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS

Art.  2°. O  Departamento  Acadêmico  é  uma  unidade  básica  da  estrutura
acadêmica  para  todos  os  efeitos  de  organização  administrativa,  didático-científica  e  de
distribuição de pessoal, e será administrado nos termos desta Portaria. 

§ 1°. A criação ou reestruturação de Departamento  obedecerá aos seguintes
requisitos: 

I. Disponibilidade de instalações e equipamentos; 

II. Não duplicação de recursos humanos e materiais; 

III. Agrupamento de disciplinas afins. 

§ 2°. Enquanto não se configurarem as condições previstas neste artigo, em
relação  a  qualquer  área  de  conhecimento,  essa  ficará  sob  a  responsabilidade  do
Departamento que com ela tenha maior afinidade. 
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§ 3°. O funcionamento, as funções e as atribuições dos demais membros de
cada Departamento Acadêmico são regulamentados em Regimento Interno próprio, aprovado
pelo Conselho Acadêmico. 

Art. 3°. O Departamento congregará os docentes das disciplinas das áreas de
conhecimento que o integram, os servidores técnico-administrativos ligados diretamente às
atividades do Departamento, para objetivos comuns de ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1°. Para atingir seus objetivos, o Departamento poderá ser subdividido em
Núcleos. 

§  2°. Cada  Núcleo  terá  um  responsável  indicado  pelos  seus  membros  e
homologado pelo Chefe do Departamento. 

Art. 4°. O Departamento tem por finalidade o ensino, a pesquisa e a extensão,
nas áreas de conhecimento sob sua responsabilidade, atuando juntamente com as Diretorias
Sistêmicas. 

Art. 5°. A administração do Departamento será exercida: 

I. pela Chefia do Departamento; 

II. pela Assembleia Departamental. 

Art. 6°. O Chefe do Departamento será indicado pelo Diretor-Geral, dentre os
docentes do quadro permanente. 

Art. 7°. Nas ausências e impedimentos legais do Chefe do Departamento, este
será  substituído  por  seu substituto  legal  indicado pelo  Diretor-Geral,  ouvido o respectivo
Chefe de Departamento. 

Art. 8°. São órgãos do Departamento: 

I. Secretaria; 

II. Núcleos das Áreas de Conhecimento; 

III. Laboratórios. 

Parágrafo Único. Os Laboratórios terão suas responsabilidades atribuídas ao
servidor, do Quadro Permanente, indicado em Assembleia Departamental. 

Art. 9°. Ao Chefe do Departamento compete: 

I. Representar o Departamento junto aos Órgãos e Autoridades da Instituição; 

II. Convocar e presidir as reuniões da Assembleia Departamental; 

III. Supervisionar, fiscalizar e avaliar as atividades executadas e a assiduidade
dos docentes e servidores técnico-administrativos lotados no Departamento; 

IV. Apresentar relatório anual das atividades de ensino, pesquisa e extensão do
Departamento para avaliação pela Diretoria-Geral; 

V. Executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Departamental; 

VI. Executar as ações necessárias ao bom andamento das atividades didáticas e
administrativas, na sua esfera de ação; 

VII.  Organizar  a  escala  de  férias  dos  docentes  e  servidores  técnico-
administrativos ligados diretamente as atividades do Departamento; 

VIII. Indicar à Diretoria-Geral o presidente e os demais membros de comissões
para tratar de assuntos específicos de interesse do Departamento; 



IX. Apresentar à Assembleia Departamental relatórios sobre os recursos físicos,
materiais e humanos, bem como sua destinação; 

X. Efetuar o planejamento anual do Departamento para apreciação da Diretoria
de Administração e Planejamento; 

XI.  Solicitar  material  de  consumo  e  equipamentos  para  atendimento  das
atividades ligadas ao Departamento; 

XII.  Planejar  e  solicitar  a  infraestrutura  necessária  aos  cursos  ligados  ao
Departamento; 

XIII. Distribuir as disciplinas de acordo com as áreas afins da formação dos
docentes lotados no Departamento; 

XIV. Desempenhar as funções que lhe sejam delegadas pelo Diretor-Geral. 

Art.  10. O  Departamento  promoverá  esforços  objetivando  uma  perfeita
integração entre seus núcleos, bem como com outros Departamentos e Órgãos da Instituição,
visando ao desenvolvimento global.

Art. 11. O Departamento incentivará a formação de pessoal, através de cursos
de  pós-graduação  e  de  outras  formas  de  treinamento  em  instituições  nacionais  ou
estrangeiras.

Art.  12. O  Departamento  incentivará  as  atividades  de  pesquisa,  como  um
instrumento fundamental à formação complementar dos discentes da Instituição.

Art. 13. O Departamento incentivará a extensão, que poderá alcançar toda a
comunidade ou dirigir-se a pessoas, grupos e serviços que serão realizados no cumprimento de
programas específicos. 

SEÇÃO II

DAS ASSEMBLEIAS DEPARTAMENTAIS

Art.  14. A Assembleia  Departamental  é  o  órgão  de  deliberação  de  cada
Departamento Acadêmico e compõe-se: 

I. do Chefe do Departamento, como seu presidente; 

II. de um Secretário eleito pela Assembleia Departamental; 

III. de todos os docentes, em exercício, lotados no Departamento, incluindo os
professores visitantes, substitutos e temporários; 

IV.  de  dois  servidores  técnico-administrativos  eleitos  por  seus  pares,
preferencialmente com atuação em área afim ao Departamento; 

V. de dois discentes dos cursos ligados ao Departamento, eleitos por seus pares.

Art. 15. Ao Secretário eleito pela Assembleia Departamental, compete: 

I. secretariar as reuniões da Assembleia Departamental; 

II. elaborar as atas e demais documentos deliberativos das reuniões. 

Parágrafo Único. Na ausência do Secretário da Assembleia  Departamental,
outro membro deverá ser indicado pelo presidente da Assembleia no início da reunião. 

Art.  16. A Assembleia  Departamental  reunir-se-á  quando  convocada  pelo
Chefe do Departamento ou pela maioria de seus membros.



§  1°. As  reuniões  deverão  ser  convocadas  com  antecedência  mínima  de
quarenta e oito horas. 

§  2°. O  prazo  de  convocação  poderá  ser  reduzido,  em  caso  de  urgência,
devendo a presidência justificar o procedimento. 

§  3°. A Assembleia  Departamental  só  se  reunirá  com  a  maioria  de  seus
membros em exercício na Instituição.

§ 4°.  A Assembleia Departamental reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo 2
(duas) vezes por semestre letivo.

Art. 17. À Assembleia Departamental, compete: 

I.  deliberar  sobre  todas  as  questões  de  ordem  didática,  científica  e
administrativa do Departamento, juntamente com um ou mais representante(s) convidado(s)
das diretorias competentes, quando necessário; 

II. propor a admissão de pessoal docente e técnico-administrativo para o quadro
permanente da instituição; 

III. propor a admissão e demissão de pessoal em cargos temporários conforme a
legislação vigente; 

IV. propor a abertura de processo administrativo caso necessário; 

V. planejar  e  incentivar  a  criação  de  cursos  técnicos,  de  graduação  e  pós-
graduação lato sensu e stricto sensu nas  áreas de conhecimento que o compõem, assim como
suas alterações e extinções; 

VI. propor a criação, a alteração e a adaptação de estruturas físicas pertinentes
aos cursos  vinculados ao Departamento; 

VII. aprovar normas de uso e funcionamento dos laboratórios. 

Art.  18. A participação  em  reuniões  da  Assembleia  Departamental  e  das
atividades  curriculares  e  extracurriculares  para  as  quais  tenha  sido  designado  ou  eleito,
constitui-se dever, do qual não se pode eximir nenhum membro do Departamento. 

SEÇÃO III

DAS ELEIÇÕES

Art. 19. As eleições de membros, previstas nesta Portaria, serão realizadas de
acordo com o seguinte, quando não houver disposição superior em contrário: 

I. As eleições serão convocadas com antecedência mínima de quinze dias, pelo
Chefe de Departamento; 

II. Todas as eleições serão realizadas por escrutínio secreto; 

III. Não serão admitidos votos por procuração ou cumulativos; 

IV. Só serão elegíveis os candidatos que manifestarem prévia e expressamente a
aceitação de sua investidura, caso eleitos; 

V. Serão eleitos, os candidatos que obtiverem maioria simples dos votos. 

Art. 20. Nas eleições para para os membros previstos nesta Portaria, caberá ao
respectivo Chefe de Departamento designar comissão receptora e escrutinadora. 



§ 1°. O ato convocatório, expedido pelo Chefe de Departamento, conterá os
períodos para inscrições das candidaturas e realização das votações,  com seus respectivos
locais e horários, observando a ampla participação dos três turnos de atividades do Campus.

§ 2°. A apuração das eleições será realizada na mesma sessão, e será lavrada ata
contendo quadro sucinto, com indicação individualizada dos resultados obtidos. 

Art.  21. Nas  eleições  em  que  ocorrer  empate,  será  considerado  eleito  o
candidato mais antigo no exercício de suas funções, caso seja técnico administrativo, ou com
maior tempo de curso, dentro do prazo mínimo de integralização curricular e com o menor
número de dependências, caso seja discente, no Campus Bambuí e, ocorrendo novo empate,
será eleito o mais idoso. 

Art.  22. Só poderão exercer  funções  de representação estudantil,  os  alunos
integrantes do corpo discente da instituição, regularmente matriculados em curso técnico, de
graduação ou de pós-graduação, que sejam maiores de dezoito anos e que não tenham sofrido
sanção disciplinar nos dois anos anteriores à eleição. 

§  1°. A perda  da  condição  prevista  no  caput deste  artigo,  implicará  na
revogação automática do mandato. 

§ 2°. Perderá também o mandato o representante discente que, por qualquer
motivo,  obtiver  trancamento  de  matrícula  ou  sofrer  sanção  disciplinar  que  implique
afastamento por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias corridos.

SEÇÃO IV

DO FUNCIONAMENTO

Art.  23. Ressalvados  os  casos  expressamente  mencionados  em
regulamentações  próprias,  as  Assembleias  Departamentais  reunir-se-ão com a  presença da
maioria simples dos seus membros. 

§ 1°. Atinge-se a maioria  simples a partir  do número inteiro imediatamente
superior à metade do total  dos membros da Assembleia  Departamental,  considerando-se o
arredondamento para cima em caso de fração. 

§ 2°. As reuniões de caráter solene serão realizadas com qualquer número de
membros presentes, franqueando-se a entrada a todos os interessados. 

Art. 24. As reuniões serão convocadas por escrito, por seu presidente ou por,
pelo menos, um terço de seus membros, com antecedência mínima de quarenta e oito horas,
mencionando-se os assuntos da pauta. 

§ 1°. Juntamente com a convocação serão distribuídas cópias da ata da reunião
anterior e dos pareceres ou projetos de resolução a serem apreciados. 

§  2°. O  prazo  de  convocação  poderá  ser  reduzido,  em  caso  de  urgência,
podendo  a  pauta  ser  comunicada  verbalmente,  devendo  a  presidência  justificar  o
procedimento. 

Art. 25. O comparecimento a reuniões de órgãos colegiados é preferencial em
relação  a  qualquer  outra  atividade  administrativa,  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  na
Instituição. 

§ 1°. O comparecimento a reuniões de órgãos colegiados de hierarquia superior
tem preferência sobre os demais. 

§ 2°. Perderá o mandato o membro eleito que, sem causa aceita como justa pelo
órgão, faltar a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas. 



§ 3°. As atividades letivas às quais, eventualmente, um docente tenha que se
ausentar para a participação nas reuniões deverão ser reprogramadas com os coordenadores de
curso.

Art. 26. Na ausência ou impedimento eventual do presidente da Assembleia
Departamental, a presidência será exercida pelo seu substituto legal. 

Art.  27. Serão  consideradas  aprovadas  as  propostas  que  obtiverem maioria
simples  de  votos  favoráveis  dos  presentes,  salvo  disposição  expressa  de  normas
complementares. 

§ 1°. Considera-se maioria simples o número inteiro imediatamente superior à
metade do número de membros presentes. 

§  2°. A votação  será  simbólica  ou  nominal,  adotando-se  a  primeira  forma
sempre que a outra não seja requerida, nem esteja expressamente prevista. 

§ 3°. O presidente da Assembleia Departamental terá, além do voto comum, o
voto de qualidade, em casos de empate, salvo qualquer outra disposição em contrário. 

§ 4°. Os membros da Assembleia Departamental terão direito apenas a 01 (um)
voto nas deliberações, excetuada a hipótese constante no parágrafo anterior. 

§ 5°. O voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por
representação, por correspondência ou por qualquer outra forma. 

Art.  28. De  cada  reunião  da  Assembleia  Departamental  será  lavrada  ata,
assinada pelo secretário, que será discutida e submetida a voto na reunião seguinte e, sendo
aprovada, subscrita pelo presidente e demais membros presentes. 

§ 1°. Sem prejuízo de outras anotações e assinaturas, da ata aprovada deverão
constar obrigatoriamente: 

I. dia, hora e local da reunião; 

II. nomes das pessoas presentes na reunião de que trata a ata; 

III. assuntos discutidos e objeto de deliberação; 

IV. as  assinaturas  do  secretário,  do  presidente  e  de  todos  os  membros  que
deliberaram. 

§ 2°. É vedado o acúmulo de atas para sessões posteriores. 

Art. 29. Perderá automaticamente o mandato,  o representante que deixar de
pertencer à classe representada. 

Art.  30. As  reuniões  compreenderão  uma  parte  de  expediente  destinada  à
discussão e votação da ata da reunião anterior, e outra relativa à ordem do dia, na qual serão
apreciados os assuntos da pauta. 

§ 1°. Para cada assunto da pauta,  haverá uma fase de discussão e outra de
votação. 

§ 2°. A fase de discussão encerra-se quando da manifestação do último inscrito.

§ 3°. Compete ao presidente da Assembleia definir o número de inscrições para
manifestações, bem como a duração de cada intervenção durante a fase de discussão. 

§ 4°. Ouvido o plenário, a presidência poderá alterar a ordem dos trabalhos em
pauta,  dando-se  preferência  ou  atribuindo-se  urgência  a  determinados  assuntos  ou,  ainda,
retirando item de pauta. 



Art. 31. Nenhum membro de órgão colegiado poderá votar nas deliberações em
que esteja sob impedimento ou suspeição, caso: 

I. tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

II.  tenha  participado  ou  venha  a  participar  como  perito,  testemunha  ou
representante, ou se tais situações ocorram quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins
até o terceiro grau; 

III.  esteja  litigando  judicial  ou  administrativamente  com  o  interessado  ou
respectivo cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo  Único. Nos  casos  previstos  neste  artigo,  ficará  o  quórum
automaticamente reduzido pelo seu impedimento. 

Art. 32. Poderá ser votado em bloco assunto que envolver vários itens, sem
prejuízo  da apresentação e discussão de destaque,  observado o quórum estabelecido nesta
Portaria. 

Art. 33. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se.

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO
Diretor-Geral – Campus Bambuí
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