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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 003/2018 
 

Dispõe sobre a Comissão de Gestão do Espaço Físico e de 
Equipamentos e Mobiliário do IESA. 

 

 

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS, da 
Universidade Federal de Goiás, reunido em sessão ordinária realizada no dia 23 de outubro de 
2018, tendo em vista o que estabelece o Estatuto da UFG, em seus Artigos 66 e 68, e o 
Regimento da UFG, em seus Artigos 94 e 98, RESOLVE: 

Art. 1o. Criar a Comissão Permanente de Gestão do Espaço Físico e de Equipamentos e 
Mobiliário – CP-Espaço, com a finalidade de assessorar a Direção e o Conselho Gestor do IESA, 
orientando e analisando questões relacionadas ao espaço físico do Instituto, incluindo seus 
órgãos complementares. 

Art. 2o. A CP-Espaço será composta pelo Coordenador Administrativo do IESA e mais 3 (três) 
docentes, indicados pelo Conselho Diretor e nomeados com portaria da Direção do Instituto, 
com mandato de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período. 

Art. 3o. A CP-Espaço deverá elaborar, e apresentar ao Conselho Diretor, o plano de gestão 
do espaço físico do IESA, com orientações a serem observadas quanto à manutenção, reformas, 
expansões e infraestrutura, nas dependências do Instituto e de seus órgãos complementares. 

Art. 4o. Cabe à CP-Espaço reunir-se periodicamente, em calendário definido pela própria 
comissão, ou quando demandada pela Direção, para realizar a análise de problemas e 
apresentar propostas de soluções, em sua área de competência. 

Art. 5o. A CP-Espaço manterá atualizadas as informações sobre o layout do espaço físico do 
IESA, para avaliação periódica, apresentada anualmente ao Conselho Diretor, quanto ao uso 
qualificado das instalações, mobiliário e equipamentos do Instituto. 

Art. 6o. A CP-Espaço deverá ter acesso irrestrito às informações sobre quantos e quem são 
os servidores docentes e técnico-administrativos, além de estudantes e pessoas externas ao 
IESA ou à própria UFG, que desenvolvam atividades nas dependências do Instituto. 

Art. 7o. Casos omissos serão apresentados pela CP-Espaço ao Conselho Gestor do IESA ou, 
caso necessário, ao Conselho Diretor do Instituto. 

Art. 8o. Esta Instrução entra em vigor nesta data, revogando-se disposições em contrário. 

 

Goiânia, 23 de outubro de 2018. 
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