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MINISTERIO DA EDucAcAo
SECRETARIA DE EDUCAcA0 PROFISSIONAL E TECNOLOGJCA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUcAO N.° 394/CONSELHO SUPERIOR, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

APROVA REGIMENTO DO COMITE
GESTOR DO SISTEMA INTEGRADO
DE BIBLIOTECAS DO INSTITUTO
FEDERAL DE RORAIMA.

A Presidente do Conseiho Superior do Instituto Federal de Educaco, Ciência e
Tecnologia de Roraima, no uso de suas atribuiçOes legais, e
Considerando o Parecer do Conselheiro Relator, constante no Processo n.°
23231.000230.2017-15 e a decisâo do colegiado tomada na 57a sessào plenária realizada em 6 de
agosto de 2018,

RESOLVE:

Art. 1.0 Aprovar Regimento do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Bibliotecas do
Instituto Federal de Educaço, Ciência e Tecnologia de Roraima-IFRR, conforme o anexo desta
resolucào.
Art. 2.0 Esta resolucão entra em vigor na data de sua publicaco.
Conseiho Superior do Instituto Federal de Educacâo, Ciência e Tecnologia de
Roraima, em Boa Vista-RR, 29 de agosto de 2018.

SANDRA MARA

DE!AULA
P sidente

DIAS BOTELHO

Rua Fernão Dias Paes Leme, no 11 - Calunga - Boa Vista-RR - CEP: 69303-220
Fone: (095) 3624-1224 - E-mail: conselho@ifrredu.br
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ANEXO DA REsoLuçAo N.° 394/CONSELIIO SUPERIOR, DE 29 DE AGOSTO
DE 2018.

REGIMENTO DO COMITE GESTOR DO SISTEMA INTEGRADO DE
BIBLIOTECAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE RORAIMA - IFRR.

DispOe sobre a criacão do Comité Gestor do Sisterna Integrado de Bibliotecas do Instituto
Federal de Educaçâo, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR.

CAPITULO i
DA NATUREZA E FINALIZADE

Art. 1° 0 Comitê Gestor do Sisterna Integrado de Bibliotecas do IFRR - SIB/IFRR,
vinculado a Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, é urn órgäo colegiado de natureza consultiva
e de caráter permanente, sendo responsável pela definicào das poilticas pertinentes ao
SIB/IFRR.
Art. 2° 0 Comitê Gestor tern por finalidade propor, planejar, assessorar e acornpanhar as
decisOes inerentes ao SIB no âmbito do IFRR.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAçAO
Art. 3° 0 Comitê Gestor do Sisterna Integrado de Bibliotecas estará vinculado
terá a organização de:
Coordenador;
Secretário.

a PROEN e

SEçAO I
DA COMPOSIçAO
Art. 4° 0 Comitê Gestor do Sistema Integrado de Bibliotecas seth composto por:
urn bibliotecário de cada Campus.
urn representante da Pró-Reitoria de Ensino, indicado pelo prO-reitor.
Paragrafo ünico: cada representante terá urn suplente.
Art. 5° Os representantes do Cornitê seräo escoihidos por votaco entre os
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pares e nomeados pela Reitoria.
§ 1° 0 Cornitê deverá eleger urn Coordenador e seu supiente, entre seus membros, na
primeira reunião de trabaiho.
coordenará o Comitê Gestor; na ausência
0 Na ausência do Coordenador, o suplente
§
2
deste, será designado pelo Cornitê urn coordenador dentre os seus membros.
em que existir mais de urn bibliotecário, o representante e o seu suplente
§ 30 Nos campi
deverão ser escoihidos por votação entre os pares.
que possuir sornente urn bibIiotecáriO deverá ter corno suplente o
§ 40
0 campus
Diretor de Ensino.
os suplentes poderäo participar das reuniOes, sem direito a voto quando o titular estiver
§ 50

presente.
§ 6° 0 mandato dos membros será de 02 (dois) anos, podendo haver sucessivas
prorrOgacOes.
§ 7° 0 membro deverá ser dispensado de suas funçOes institucionais para participar das
reuniOes do Comitê.
SEcAOII DAS ATRIBuIcOES
Ao Cornitê Gestor do Sistema Integrado de Bibliotecas compete:
Art. 6°
Estabelecer diretrizes técnicas e fixar critérios para a priorizacào de linhas de ação no
âmbito do SIB/IFRR;
Elaborar e propor diretrizes voltadas a permanente meihoria da eficiência e da
eficácia das açOes realizadas pelo SIB/IFRR;
Desenvoiver piano anual de trabaiho do Comitê Gestor;
Propor e elaborar a politica de formação e desenvolvimeflto de coieçöes;
a quaiificacão dos atores
articular a realizaçäo de eventos que visem a integracäo e
envoividos nas atividades do SIB/IFRR;
Sugerir alteracäo em seu Regimento Interno;
Despachar para a Pró-Reitoria de Ensino os assuntos de interesse do Comitê Gestor;
padronizaco dos procedimentos a
Prornover, apoiar e assistir a atividades que visern a
serem adotados pelo SIB/IFRR.
Art. 7° Compete ao Coordenador do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Bibliotecas
Coordenar, orientar, supervisioflar e avaiiar as atividades do Comitê Gestor;
Representar o Comitê Gestor;
Coordenar as reuniOes ordinárias e extraordináriaS
Criar, em conjunto corn os membros, o calendário anual das reuniöes ordinárias;
Sugerir pautas e datas para as reuniOes extraordinárias
Convocar os membros para as reuniôes ordinárias e extraordinarias
Sujeitar ao pienário a pauta de reuniOes;
votaçäo as matérias a serern deiiberadas, apurando os
Submeter ao debate e a
votos e prociamando os resuitados;
Mediar as discussOes nas reuniOes;
execuco das atividades do CoRequisitar informacOes e providências necessárias a
mite;
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Decidir os casos de empate nas votacöes;
Convidar pessoas para as reuniöes que possam contribuir para os trabaihos após
decisâo do Comitê Gestor;
Indicar, quando necessário, membro para realizacao de estudos, levantamentos, investigacoes e emissâo de pareceres necessários a consecução da finalidade do Comitê;
Assinar documentos, atas de reuniOes e as proposicöes do Comitê.
Parägrafo ünico: Na ausência do Coordenador, as atribuicOes serão desempenhadas por
seu suplente.
Art. 8° Compete aos membros do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Bibliotecas:
Analisar, debater e decidir a respeito das matérias que ihes sejam submetidas;
Comparecer as reuniöes, ordinárias e extraordinárias, proferindo voto e manifestando-se a respeito dos assuntos em discussão;
Realizar pesquisas e estudos essenciais para o desenvolvimento das acOes do
Comité;
Propor e requerer documentos sobre matérias de interesse do Comitê;
Propor inclusäo de assuntos nas pautas das reuniOes;
Na ausência do membro titular, o suplente terá as mesmas prerrogativas;
Requerer votacäo de assuntos em regime de urgência;
Desempenhar funcOes atribuIdas pelo Coordenador;
Apresentar proposicOes sobre as questOes que concernem ao Comitê.
Art. 9° E atribuicao do secretário do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Bibliotecas
apoiarem as açOes técnico-administrativas necessárias ao funcionamento do Comitê,
cabendo:
Organizar a agenda e a pauta de reuniOes;
Presenciar as reuniOes;
Controlar os prazos legais e regimentais referentes aos processos que devem ser
examinados nas reuniöes do Comité;
Acompanhar o cumprimento das providências determinadas;
Auxiliar o Coordenador do Comitê e demais membros quando solicitado;
Elaborar relatórios de atividades do Comitê;
Lavrar termos de abertura e encerramento da ata;
Lavrar e encaminhar as atas de reuniOes para concordância e assinatura dos
membros do Comitê;
Exercer outras atividades correlatas.
CAPITULO iii
DO FUNCIONAMENTO
Art. 10 0 Comité Gestor reunir-se-á ordinariamente segundo calendário definido na
primeira reunião do Comitê e, extraordinariamente, mediante convocaco do seu
Coordenador, salvo motivo de forca maior ou alteracOes prévias, em comum acordo.
§ 1° As reuniôes ocorreräo, semestralmente, e, preferencialmente, na reitoria.
§ 2° As reuniôes extraordinárias poderão ocorrer sempre que for necessário.
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Art. 11 Para que as reuniôes do Comitê ocorram, será exigido quorum de no mInimo
cinquenta por cento dos membros em primeira chamada, e de 1/3 de seus membros em
segunda chamada.
Art. 12 As reuniöes ocorrerão da seguinte forma:
Verificaço de presenca dos membros titulares e existência de quOrum;
Votaçäo e assinatura da ata da reuniäo anterior;
Aprovacào da pauta;
Ordem do dia, incluindo leitura, discussão e votaço;
Organizacão da pauta para a prOxima reuniào;
Distribuicão de tarefas;
Comunicacöes breves;
Encerramento da sessão.
Art. 13 Nos debates, os membros do Comitê farAo uso da palavra, na ordem de inscricäo,
após concessäo do Coordenador.
Art. 14 A ocorrência de reunio extraordinária será informada aos membros do Comitê por
meio de oficio ou de recurso eletrônico, corn no mInimo 48 horas de antecedência.
Parágrafo uinico: 0 convite aos técnicos, colaboradores ou representantes da Reitoria ou de
outros campi, deverá ser enviado corn antecedência, preferencialmente corn 48 horas, para o
servidor e sua chefia irnediata.
Art. 15 Somente os membros titulares, e os suplentes quando exercerem tal função terá
direito a voto.
Art. 16 As reuniôes do Comitê serào registradas em ata própria, assinada pelos membros na
reunião seguinte.
CAPITULO IV
DAS DIsposIcOEs FINAlS
Art. 17 Os casos ornissos serão apreciados e decididos, em prirneira instância, pelo Comitê
e, em ültima, pelo Reitor do IFRR.
Art. 18 Este Regimento poderá ser alterado mediante proposta do Comitê Gestor, da ProReitoria de Ensino ou do Reitor, devendo ser aprovado pelo Conseiho Superior- CONSUP.
Art. 19 0 presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicacào, ficando
revogadas as disposiçöes em contrário.
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