FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS
CONSELHO CONSULTIVO
REGIMENTO

CAPÍTULO I
DOS FINS

Art. 1º O Conselho Consultivo tem por finalidade assessorar a Direção da Faculdade de Tecnologia SENAI

Theobaldo De Nigris na definição de políticas globais, na proposição de subsídios para a tomada de decisão e na
avaliação dos resultados das ações empreendidas.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo é órgão da estrutura organizacional da Faculdade de

Tecnologia SENAI Theobaldo De Nigris, nos termos do art. 5º do seu Regimento.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º O Conselho Consultivo, órgão máximo de natureza normativa e consultiva, é constituído:
I - pelo Diretor, seu presidente nato;
II - pelo Coordenador de Atividades Técnicas do curso;
IV - pelo docente representante do curso;
V - por um representante dos discentes;
VI - por três representantes da Comunidade.

§ 1º O docente e seu suplente serão eleitos por seus pares e terão mandato de dois anos, vedada a
recondução pelo período de um ano.
§ 2º O representante dos discentes e seu suplente serão indicados pelo Órgão de Representação Estudantil
da Faculdade de Tecnologia SENAI Theobaldo De Nigris, dentre os discentes regularmente matriculados, e
terão mandato de um ano, vedada a recondução pelo período de um ano, assim como a candidatura de discentes
que estejam cursando o último semestre.
§ 3º Os representantes da Comunidade e seus suplentes serão indicados pela Direção da Faculdade, dentre
nomes representativos da área dos cursos ministrados pela Faculdade SENAI de Tecnologia, e terão mandato de
dois anos, vedada a recondução pelo período de um ano.
§ 4º No caso de eventual impossibilidade de permanência destes membros e seus respectivos suplentes
antes do prazo definido para o cumprimento do mandato, novas indicações poderão ser efetuadas pelos respectivos
grupos, respeitadas as regras específicas dos parágrafos anteriores.
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CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º Constituem atribuições do Conselho Consultivo:
I - assessorar a Direção na formulação de macropolíticas e avaliação das ações gerais da Faculdade SENAI
de Tecnologia;
II - apreciar os planos de atividades da Faculdade SENAI de Tecnologia;
III - estabelecer diretrizes e acompanhar políticas de desenvolvimento da Faculdade SENAI de Tecnologia;
IV - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da Faculdade SENAI
de Tecnologia, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor;
V - propor à Direção a celebração de acordos e convênios com entidades nacionais e estrangeiras.
VI - apreciar e aprovar proposta regimental da Faculdade SENAI de Tecnologia, bem como suas eventuais
alterações, encaminhando-a ao mantenedor à posterior aprovação do Ministério da Educação.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES

Art. 4º As reuniões do Conselho Consultivo serão ordinárias ou extraordinárias.

Art. 5º As reuniões ordinárias realizar-se-ão no mínimo duas vezes no ano letivo, e extraordinariamente quando
convocado pelo Diretor, por iniciativa própria ou por requerimento de um terço de seus membros.

Art. 6º As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do Conselho, para qualquer época, com
antecedência mínima de 2 dias.
§ 1º A convocação para as reuniões deverá conter, obrigatoriamente, dia, horário, local e assuntos que
serão discutidos.
§ 2º Das reuniões participarão os membros efetivos do Conselho e, nas suas ausências, os respectivos
suplentes.
§ 3º Os membros do Conselho deverão justificar por escrito as suas ausências.
Art. 7º As reuniões ocorrerão nos dias e horários constantes da convocação desde que estejam presentes a maioria
absoluta de seus membros.

CAPÍTULO V
DAS DECISÕES

Art. 8º As decisões do Conselho Consultivo serão, preferencialmente, por consenso e as votações, quando
necessárias, exigirão maioria simples.
Art. 9º O Presidente do Conselho, ou seu substituto, terá direito a voto, inclusive o de qualidade nos casos de
empate.
Art. 10. Os membros do Conselho, quando assim o desejarem, poderão solicitar ao Presidente o registro de
declaração de voto em separado.
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CAPÍTULO VI
DAS ATAS

Art. 11. As reuniões do Conselho Consultivo serão registradas em Ata, que poderão constituir-se em livro, e que
ficarão sob a guarda da Secretaria da Faculdade.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho designará um Secretário, entre seus membros, para
secretariar os trabalhos, bem como lavrar a ata das reuniões.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A alteração parcial ou total deste Regimento dependerá de proposta escrita e fundamentada, que será
discutida em reunião especialmente convocada para essa finalidade e aprovada pela maioria absoluta dos membros
em exercício.

São Paulo, 25 de maio de 2019.
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