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RESOLUÇÃO Nº 10/2011, DE 17 DE MARÇO DE 2011  

 

LUIZ FERNANDES ROCHA, Presidente Do Conselho 

Superior do IESP, no uso de suas atribuições legais, 

prevista pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 6.257, de 

17 de novembro de 1999, concomitantemente com 

o art. 11, do Estatuto do IESP, aprovado pela 

resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de 

Segurança Pública (CONSEP). 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade de reativação das Câmaras de Ensino e Pesquisa e da Câmara do IESP; 
 
CONSIDERANDO que as Câmaras são órgãos deliberativos, normativos e consultivos nos assuntos de 
ensino, pesquisa e administração; 
 
CONSIDERANDO a decisão unânime dos membros do colegiado presente na 2º Reunião Ordinária do 
dia 17 de março de 2011; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°: Reativar a Câmara de Ensino e Pesquisa e a Câmara de Administração de Ensino de 
Segurança-IESP para deliberação, normatização e consulta a respeito dos assuntos de pesquisa e 
administração; 
 
Art. 2°: as Câmaras serão constituídas pelos seguintes membros e terão as relações abaixo: 
 
I- CÂMARA DE ENSINO E PESQUISA  
-Coordenadores de Ensino do IESP; 



-Coordenadores dos Colegiados de Curso; 
-Representante docente; 
-Representante discente. 

 
Cabe a Câmara de Ensino e Pesquisa: 
Em caráter deliberativo e normativo: 
 
-Analisar os projetos pedagógicos, para aprovação junto ao CONSUP, dos cursos diversos de Segurança 
Pública; 
-Aprovar mecanismo ou mecanismos de avaliação a serem utilizados pelo IESP; 
-julgar recursos interpostos em matéria de ensino e pesquisa; 
-decidir sobre atividades de intercâmbio nas áreas de ensino e pesquisa. 
 
Em caráter consultivo: 
 
- opinar sobre todos os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria ou pelo Superior. 
 
II – CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO  
 
-Diretor do IESP; 
-Diretores e/ou Comandantes das Unidades Acadêmicas; 
-Coordenadores de Campus; 
-Representantes docente; 
-Representantes discente; 
 
Cabe a Câmara de administração: 
Em caráter deliberativo e normativo: 
 
a) Estabelecer as diretrizes orçamentárias e as matrizes de alocação de recursos para 
administração de ensino; 
b) Aprovar o plano anual de investimentos; 
c) Examinar e dar parecer sobre proposta orçamentária e prestação de contas; 
d) Fixar taxas ou preços acadêmicos; 
e) Disciplinar a prestação de serviços; 
f) Estabelecer as normas de controle administrativo e patrimonial; 
g) Examinar contratos ou convênios que onerem o Instituto de alguma forma; 
h) Julgar os recursos de natureza administrativa. 
Em caráter consultivo: 
- Opinar sobre todos os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria ou pelo Superior. 
 
Art. 3°: A Câmara Administrativa será presidida pelo Diretor do Instituto, ensino e pesquisa será 
presidida por um Coordenador de Ensino, a Critério do Diretor do IESP. 
Art. 4°: Esta resolução entrará em vigor a contar de 17/02/2011, revogando-se em contrário. 
 

 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

LUIZ FERNANDES ROCHA 
Presidente do Conselho Superior do IESP 


