
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

Dispõe sobre o Regimento Interno do 
Instituto de Estudos Socioambientais da 
Universidade Federal de Goiás. 

 
 

TÍTULO I – Das Disposições Iniciais 

 

Art. 1º O presente Regimento disciplina a organização e o funcionamento do Instituto de 
Estudos Socioambientais – IESA, bem como estabelece a dinâmica de suas atividades 
acadêmicas e administrativas. 

 

TÍTULO II – Do Instituto de Estudos Socioambientais 

 

Capítulo 1 – Da Natureza 

Art. 2º O IESA é uma unidade acadêmica responsável pelo desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Geografia, Ciências Ambientais e 
afins.  

Art. 3º O IESA tem por finalidade contribuir para a construção de perspectivas críticas de 
compreensão e de análise da realidade, tendo como foco os estudos geográficos e 
ambientais, visando a formação de profissionais éticos e comprometidos com a 
superação das desigualdades regionais e sociais. 

 

Capítulo 2 – Dos Princípios  

Art. 4º O IESA terá sempre em vista: 

I A indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II A promoção da formação continuada do corpo docente e técnico-
administrativo; 

III A afirmação da educação pública, democrática e de qualidade; 

IV A construção de uma sociedade com ações justas, solidárias, pluralistas e 
sustentáveis; 

V O combate a todas as formas de exclusão, opressão e discriminação. 

 

TÍTULO III – Da Estrutura Acadêmica e Administrativa do Instituto de Estudos 
Socioambientais 

 



Capítulo 1 – Da Estrutura Acadêmico-Administrativa 

Art. 5º Integram a estrutura acadêmico-administrativa do IESA: 

I Conselho Diretor; 

II Diretoria;  

III Comitê Gestor; 

IV Coordenações dos Cursos de Graduação; 

V Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

VI Diretoria do Planetário;  

VII Coordenações de Áreas; 

VIII Coordenação de Pesquisa; 

IX Coordenação de Extensão; 

X Coordenações dos Órgãos Complementares; 

XI Núcleos Docentes Estruturantes. 

§ 1º Para desenvolver as atividades acadêmicas e administrativas o IESA 
poderá instalar grupos de trabalho ou comissões, regidos por instrução normativa 
própria, que terão em sua composição membros do corpo docente, do corpo técnico-
administrativo e do corpo discente, a depender das finalidades de cada trabalho. 

§ 2º Os assuntos concernentes a cursos de pós-graduação lato sensu 
promovidos pelo IESA serão discutidos e deliberados no âmbito da Diretoria e do 
Conselho Diretor. 

§ 3º A comunidade acadêmica do IESA será constituída pelos servidores 
docentes, incluindo os docentes visitantes, substitutos e colaboradores; servidores 
técnico-administrativos; e discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação 
e pós-graduação. 

§ 4º A escolha da Diretoria do IESA, constante do inciso II, será realizada de 
acordo com a legislação vigente. 

§ 5º Os cargos constantes nos itens IV a XI serão preenchidos mediante 
normas a serem aprovadas pelo Conselho Diretor. 

§ 6º As Coordenações de Área serão compostas pelos professores de 
disciplinas afins, com atribuição de auxiliar a Diretoria e as Coordenações de Cursos de 
Graduação na gestão administrativa, acadêmica e pedagógica dos cursos de graduação do 
IESA. 

 

Capítulo 2 – Do Conselho Diretor 

Art. 6º O IESA terá como instância deliberativa máxima o Conselho Diretor, composto de 
acordo com o que preceitua este regimento interno. 

§ 1° Eventualmente a Direção do IESA poderá convocar assembleia da 
comunidade acadêmica, composta por todos os servidores docentes, técnico-
administrativos e discentes. 



§ 2º A assembleia da comunidade acadêmica do IESA poderá ser convocada 
por iniciativa da Direção ou por proposição de qualquer membro da comunidade 
acadêmica do IESA, mediante aprovação do Conselho Diretor do IESA. 

Art. 7º O Conselho Diretor será a instância máxima, deliberativa e de recurso do IESA, em 
matéria acadêmica, administrativa ou financeira. 

Art. 8º O Conselho Diretor terá por atribuições as competências constantes no Estatuto 
da UFG:  

I Estabelecer as diretrizes acadêmicas, administrativas e financeiras do IESA 
e supervisionar a sua execução em consonância com o disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da UFG;  

II Avocar exame e deliberação sobre qualquer matéria de interesse do IESA. 

Art. 9º Para a realização de suas finalidades e o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, o IESA poderá criar órgãos complementares, como núcleos ou laboratórios 
de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Capítulo 3 – Da Composição do Conselho Diretor 

Art. 10 Integram o Conselho Diretor do Instituto de Estudos Socioambientais: 

I o Diretor do IESA, como seu Presidente;  

II o Vice-Diretor do IESA;  

III Os coordenadores dos cursos de graduação e, como suplentes, os 
respectivos vices-coordenadores;  

IV o Diretor do Planetário; 

V o Coordenador Administrativo; 

VI os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

VII o Coordenador de Pesquisa;  

VIII o Coordenador de Extensão;  

IX os Coordenadores de Estágios dos cursos de graduação;  

X os Presidentes dos Núcleos Docentes Estruturantes, quando estes não 
forem os Coordenadores dos respectivos cursos de graduação; 

XI os Coordenadores de Áreas; 

XII um representante dos cursos de pós-graduação lato sensu; 

XIII os Coordenadores dos Órgãos Complementares; 

XIV a totalidade dos docentes do quadro efetivo; 

XV representantes estudantis, eleitos por seus pares, em número 
correspondente a 15% (quinze por cento), desprezada a fração, dos membros 
anteriormente nominados;  

XVI  representantes dos técnico-administrativos em educação (TAE) 
pertencentes ao quadro efetivo, eleitos por seus pares, em número igual ao da 
representação estudantil. 



§ 1º Os representantes dos TAE terão, entre seus membros, servidores 
vinculados às secretarias de graduação ou pós-graduação e aos órgãos complementares 
do IESA.  

§ 2º A eleição para representação estudantil e dos técnicos-administrativos 
será realizada a cada dois anos, indicando-se membros titulares e suplentes. 

Art. 11 O Conselho Diretor reunir-se-á em reuniões ordinárias, uma vez por mês, ou 
extraordinariamente, a qualquer tempo. 

§ 1º As reuniões do Conselho Diretor serão convocadas pelo Diretor com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência e com pauta previamente estabelecida; 

§ 2º As deliberações se darão pelo voto da maioria dos seus membros 
presentes à reunião. 

§ 3º O Conselho Diretor será presidido pelo Diretor do IESA; 

§ 4º Além do voto comum, o presidente do Conselho terá direito a voto de 
qualidade. 

§ 5º Outros membros da comunidade acadêmica do IESA, da UFG ou mesmo 
externos à universidade, poderão participar das reuniões, com direito a voz, mas sem 
direito a voto, desde que autorizados por maioria simples dos membros presentes à 
reunião do Conselho Diretor. 

§ 6º As reuniões do Conselho Diretor serão iniciadas com a presença de pelo 
menos 51% dos seus membros efetivos.  

 

Capítulo 4 – Do Comitê Gestor 

Art. 12 O Comitê Gestor tem a função de assessorar a Direção do IESA em questões 
relacionadas à discussão e tomada de decisão sobre assuntos de natureza administrativa 
ou acadêmico-pedagógica, que não dependam de aprovação no âmbito do Conselho 
Diretor do IESA ou justificadas pela urgência de prazos. 

Art. 13 O Comitê Gestor terá a seguinte composição: 

I Diretor 

II Vice-Diretor  

III Coordenador Administrativo 

IV Coordenadores dos Cursos de Graduação 

V Coordenadores de Áreas 

VI Coordenadores dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu; 

VII Diretor do Planetário  

Art. 14 O Comitê Gestor se reunirá quinzenalmente ou por convocação da Direção do 
IESA, e suas deliberações se darão por maioria simples dos presentes. 

 

TÍTULO IV - Da Comunidade Universitária do Instituto de Estudos Socioambientais 

Art. 15 A comunidade universitária é constituída pelos docentes, técnico-administrativos 
e discentes. 



Art. 16 As competências, as responsabilidades, os direitos e os deveres da Comunidade 
Universitária do Instituto de Estudos Socioambientais estão definidos pelo Estatuto e pelo 
Regimento Geral da UFG, e neste Regimento Interno, em casos particulares ao Intituto. 

 

Capítulo 1 – Do Corpo Docente 

Art. 17 O corpo docente do IESA é constituído por professores pertencentes ao quadro 
efetivo da UFG que desempenham suas atividades peculiares de acordo com a legislação 
em vigor e com as resoluções da Universidade e do Instituto, nos casos particulares ao 
IESA. 

Art. 18 Compõem também o corpo docente, em caráter transitório, os professores 
substitutos, voluntários ou visitantes, que estão sujeitos às normas gerais da UFG e do 
IESA, além daquelas particulares a cada categoria. 

 

Capítulo 2 – Do Corpo Discente 

Art. 19 O Corpo Discente será constituído por estudantes regulares e especiais, da 
graduação e da pós-graduação, conforme estabelecido no Estatuto da Universidade 
Federal de Goiás. 

Art. 20 É facultado aos discentes participarem como membros de Comissões do IESA 
mediante portaria aprovada pelo Conselho Diretor ou Ad referendum.  

 

Capítulo 3 – Do Corpo Técnico-Administrativo em Educação 

Art. 21 O corpo técnico-administrativo em educação (TAE) é constituído por servidores 
integrantes do quadro efetivo, lotados no IESA, que exercem atividades técnicas, 
administrativas, educacionais e operacionais, necessárias ao cumprimento dos objetivos 
institucionais. 

§ 1º A carreira técnico-administrativa no IESA está subdivida em diferentes 
níveis de classificação e cargos, segundo os requisitos contidos no Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), firmado na Lei n. 11.091, de 12 
de janeiro de 2005. 

§ 2º A descrição sumária dos cargos de TAE do IESA, bem como suas 
atribuições, estão contidas no PCCTAE, disponível no Ofício Circular nº 
015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC, no sitio do Departamento de Pessoal da UFG.  

Art. 22 A orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso por parte dos TAE é regida pelas 
Normas de TCC do IESA, e as participações em bancas de graduação e pós-graduação 
serão condicionadas aos conhecimentos técnicos e científicos por parte dos TAE. 

Art. 23 Ao TAE é proibido exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do seu cargo ou função e respectivo horário de trabalho (Lei 8.112 /90 Art. 
117).  

 

TÍTULO V – Das Disposições Finais 



Art. 24 O Conselho Diretor do IESA normatizará as atividades que não estão detalhadas 
nesse regimento, mediante instruções normativas e portarias, por proposição da Direção 
ou de seus membros. 

Art. 25 Os casos omissos neste regimento serão decididos pela Direção, ouvido o 
Conselho Diretor. 

Art. 26 Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Diretor. 

 

 

Goiânia, 13 de dezembro de 2018. 
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