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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4 DE 29 DE JUNHO DE 2021

 

Instrução Normativa que estabelece
diretrizes para o funcionamento do
Instituto de Pesquisas Socioeconômicas
(IPSEC) no âmbito do IFMG –
 Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE estabelecer as diretrizes para o funcionamento do Instituto de
Pesquisas Socioeconômicas (IPSEC) no âmbito do IFMG Campus Bambuí, conforme o que se segue:

 

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E ATIVIDADES
 
Art. 1º O Instituto de Pesquisas Socioeconômicas – IPSEC é um órgão vinculado à Diretoria de Pesquisa,
Inovação e Pós-Graduação do IFMG – Campus Bambuí.
Art. 2º O Instituto de Pesquisas Socioeconômicas – IPSEC tem como objetivo a produção de conhecimento
técnico científico na área social, política, econômica e mercadológica.
Art. 3º O Instituto de Pesquisas Socioeconômicas – IPSEC tem autonomia técnica e científica para a
realização de suas pesquisas e adotará as normas vigentes no mercado, bem como a legislação que lhe for
aplicável.
Art. 4º O IPSEC poderá realizar parcerias com órgãos externos, conforme a legislação pertinente.
Art. 5º Compete ao IPSEC executar as seguintes atividades:
I - Planejamento de pesquisas de mercado;
II - execução de pesquisas de campo;
III - sistematização, categorização e tabulação de dados;
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IV - análise de dados de pesquisas;
V - produção de relatórios de pesquisas;
VI - atividades de extensão.
§ 1º O incremento das atividades a serem desenvolvidas pelo IPSEC poderá ser realizado de acordo com as
demandas que lhe forem apresentadas desde que as mesmas tenham vinculação com os seus objetivos.
§ 2º O IPSEC poderá conciliar as demandas externas com as demandas acadêmicas, o que ocorrerá a critério
do órgão.
 
 
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
 
Art. 6º A estrutura administrativa do Instituto de Pesquisas Socioeconômicas – IPSEC é composta por:
I – Presidência;
II - Conselho Técnico-Administrativo.
Art. 7º A Presidência do IPSEC é constituída pelo Presidente e pelo Vice Presidente, que deverão ser
designados pelo Diretor Geral do IFMG – Campus Bambuí e aprovados pelo Conselho Técnico-
Administrativo do IPSEC.
Art. 8º Compete à Presidência do IPSEC:
I - Coordenar as atividades operacionais do IPSEC, fiscalizando e supervisionando todas as suas atividades;
II - estabelecer relações com o mercado e com instituições públicas e privadas para promoção e
desenvolvimento das atividades do IPSEC;
III - prestar contas das atividades do IPSEC ao IFMG – Campus Bambuí, semestralmente ou quando
solicitado;
IV - cumprir e fazer cumprir a presente Instrução Normativa.
Parágrafo Único – Cabe ao Vice-Presidente, além de apoiar o Presidente em suas funções, substituí-lo em suas
ausências ou em caso de vacância do cargo.
Art. 9º O Conselho Técnico-Administrativo é constituído:
I – Pelo Presidente;
II – pelo Vice Presidente;
III – por 1 (um) representante da Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – DPIPG;
IV – por 3 (três) docentes do IFMG - Campus Bambuí das áreas de atuação do IPSEC;
V – e por 2 (dois) representantes discentes do IFMG – Campus Bambuí.
§ 1º O Conselho Técnico-Administrativo é dirigido pelo Presidente do IPSEC, que pode designar um
secretário ad hoc para lavrar as atas de reuniões.
§ 2º O representante da DPIPG será designado pela própria Diretoria.
§ 3º Os representantes docentes poderão ser designados pela Presidência ou escolhidos entre os seus pares,
desde que sejam das áreas de atuação das pesquisas.
§ 4º Os representantes discentes serão designados pela Presidência.
Art. 10º Compete ao Conselho Técnico-Administrativo do IPSEC:
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I – Apoiar a Presidência na realização das atividades operacionais e institucionais do IPSEC;
II – estabelecer a política de prestação de serviços do IPSEC;
III – aprovar as normas internas de funcionamento das atividades do IPSEC;
IV – propor à Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação alterações nesta Instrução Normativa;
V – gerenciar os recursos humanos necessários à operacionalização das atividades do IPSEC;
VI – estabelecer a metodologia das pesquisas realizadas pelo IPSEC;
VII – estabelecer a política de extensão do IPSEC, incluindo a divulgação de suas pesquisas à sociedade;
VIII – dar pareceres quanto à política de prestação de serviços, normas internas de funcionamento e gerência
de recursos humanos.
 
 
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
 
Art. 11º São áreas de atuação do IPSEC os seguintes campos de pesquisas:
I - pesquisas socioeconômicas e demográficas;
II - pesquisas de clima organizacional;
III - pesquisas de comportamento político eleitoral;
IV - pesquisas de mercado;
V - pesquisas econômicas;
VI - pesquisas de comportamento do consumidor;
VII - pesquisas de audiência;
VIII - pesquisas de opinião pública;
IX – outras pesquisas relevantes aprovadas pelo Conselho Administrativo.
Parágrafo único. A pesquisa a que se refere o inciso III deste artigo deve ter aprovação prévia da Diretoria de
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMG – Campus Bambuí.
 
 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito do Conselho Técnico-Administrativo do IPSEC.
Art. 13º Esta Instrução Normativa poderá ser alterada no todo ou em parte mediante proposta apresentada pelo
Conselho Técnico-Administrativo do IPSEC junto à Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do
IFMG – Campus Bambuí. 
Art. 14º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 29/06/2021, às
09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0881710 e o código CRC 9B003F81.
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