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CAPÍTULO I   
DA NATUREZA  
 
Art. 1º  - A Comissão de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação da UNIFESP - órgão assessor do Departamento de Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoas - DDGP / ProPessoas, fundamentados pela Lei 11.091 de 12 de 
janeiro de 2005 - está prevista no Regimento Geral da Unifesp: 

“Artigo 244, parágrafo único A Unifesp manterá uma Comissão de 
Capacitação que participará do Programa de Capacitação de Pessoal a 
ser homologado pelo Conselho de Gestão com Pessoas de acordo com o 
Plano de Desenvolvimento de Pessoal.” 

 
 
CAPÍTULO II  
DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO  
 
Art. 2º  - A Comissão de Capacitação será composta de membros titulares e seus 
respectivos suplentes, tendo a seguinte composição: 
 
I - O (A) Diretor(a) do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas / DDGP; 
 
II - Um Representante da Divisão de Treinamento e Capacitação / DDGP / ProPessoas; 
 
III - Um representante da Comissão Interna de Supervisão - CIS; 
 
IV - Um representante da entidade de classe - SINTUNIFESP; 
 
V - Representantes das subcomissões de capacitação contemplando cada um dos 
campi, da Gestão Central (Reitoria e Pró-Reitorias, exceto ProPessoas) e o Hospital 
Universitário – HU, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo único do Art. 13 do 
presente Regimento. 
  
§1º - O coordenador(a) e vice coordenador(a) deverão ser eleitos dentre e entre os 
membros.  
 
§ 2º - O mandato de todos os membros da Comissão de Capacitação, será de três anos, 
permitida uma única recondução consecutiva; 
 
§ 3º - Para a eleição de que trata o parágrafo 1º, a Comissão deverá ser convocada com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias e deverá contar impreterivelmente com 
quórum de maioria absoluta. 
 
§ 4º - A Secretaria da Comissão ficará a cargo da Divisão de Treinamento e 
Capacitação / DDGP. 
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CAPÍTULO III  
DA COMPETÊNCIA  
 
Art. 3º  - Compete à Comissão de Capacitação: 
 
I - Elaborar o Plano Anual de Capacitação conforme o artigo 3º do Decreto nº 5.707 e 
submetê-lo à aprovação do Conselho de Administração até a última sessão do 
exercício. 
 
Parágrafo único – O Plano Anual de Capacitação será desenvolvido conforme as 
diretrizes estabelecidas pelo DDGP, considerados os levantamentos e diagnósticos 
realizados pelas subcomissões dos campi (em conjunto com as respectivas Chefias) e o 
diagnóstico individual apontado pelos servidores; 
 
II - Apreciar e aprovar todas as propostas de cursos de capacitação e/ou abertura de 
novas turmas. Nos casos em que haja uma demanda emergencial em que não seja 
possível a apreciação imediata pela Comissão de Capacitação caberá ao DDGP sua 
aprovação, encaminhando-a “ad referendum” na próxima reunião da Comissão de 
Capacitação; 
 
III – Analisar o montante orçamentário anual apresentado pelo DDGP, tendo em vista as 
ações de capacitação demandadas e planejadas; 
 
IV - A seleção de Instrutores e Coordenadores Internos do Programa de Capacitação 
dos Técnico-administrativos em Educação; 
 
V – Apreciar os relatórios anuais apresentados pelo DDGP;  
 
VI - Zelar pelo cumprimento deste Regimento. 

 
CAPÍTULO IV  
DAS REUNIÕES 
 
Art. 4º  - A Comissão de Capacitação reunir-se-á ordinária e extraordinariamente na 
forma estabelecida neste Regimento. 
 
§ 1º - As reuniões ordinárias realizar-se-ão mensalmente, de acordo com calendário pré-
estabelecido, podendo ocorrer por videoconferência; 
 
§ 2º - De acordo com as necessidades apresentadas, os trabalhos da Comissão serão 
desenvolvidos por debates eletrônicos, (e-mail) e os resultados destes homologados na 
reunião seguinte; 
 
§ 3º - As reuniões extraordinárias serão convocadas no prazo mínimo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 
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§ 4º - A convocação deverá conter indicação da pauta da reunião, bem como, minuta da 
ata da reunião anterior para aprovação; 
 
§ 5º - As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas pelo coordenador com pauta 
específica, ou por meio de requerimento de ⅓ (um terço) dos membros da Comissão; 
 
§ 6º - As reuniões da Comissão de Capacitação se realizarão em primeira chamada com 
a presença da maioria absoluta dos seus membros e em segunda chamada com os 
membros presentes, sendo admissível apenas 15 (quinze) minutos de tolerância para 
que seja iniciada; 
 
§ 7º - Da ordem do dia, constarão: 
 
I - Aprovação da ata da reunião anterior; 
  
II - Leitura da pauta do dia; 
 
III - Comunicações, indicações, propostas e votação dos assuntos discutidos. 
 
Art. 5º  - Não havendo manifestação sobre o conteúdo da ata da reunião anterior, esta 
deverá ser aprovada e assinada pelos membros que participaram da respectiva reunião.  
 
Parágrafo Único - As retificações serão submetidas à aprovação da Comissão de 
Capacitação e, se aprovadas, serão efetuadas na respectiva ata. 
 
Art. 6º  - Da ata deverão constar, obrigatoriamente:  
 
I - Frequência dos membros e demais presentes; 
 
II - Natureza e local da reunião, dia e hora de sua realização; 
 
III - Menção à pauta lida e resumo das comunicações, correspondências enviadas e 
recebidas, indicações e propostas; 
 
IV - Resumo da discussão dos assuntos tratados na pauta do dia. 
 
Art. 7º  - Concluída a leitura da pauta, será facultada a palavra aos membros inscritos 
para manifestação, indicação ou proposta de interesse da Comissão de Capacitação. 
 
Art. 8º  - A duração de cada reunião será de duas horas podendo ser estendida a critério 
da Coordenação da Comissão com aprovação dos membros presentes; 
 
Art. 9º  - O comparecimento às reuniões ordinárias é obrigatório e após três faltas não 
justificadas durante o ano, o membro será excluído da Comissão;  
 
Parágrafo único: O membro da Comissão de Capacitação que, por motivo justo, não 
puder comparecer à reunião, deverá comunicar formalmente o fato à secretaria da 
Comissão, em até 10 dias após a data da reunião. 
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CAPÍTULO V  
DA COORDENAÇÃO  
 
Art. 10  - Os trabalhos da Comissão de Capacitação serão dirigidos pelo (a) 
Coordenador(a), que nas suas ausências e impedimentos será substituído pelo (a) Vice 
Coordenador(a). 
 
Parágrafo único: Na ausência do(a) Coordenador(a) e de seu Vice, deverá ser eleito um 
dos membros titulares para presidir os trabalhos ad hoc. 
 
Art. 11  - Compete ao Coordenador: 
 
I - Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 
 
II - Coordenar os trabalhos da Comissão; 
 
III - Organizar a pauta da reunião; 
 
IV - Dirigir as discussões, concedendo a palavra aos membros; 
 
V - Emitir pareceres em nome da CCSTAE; 
 
VI - Resolver as questões de ordem; 
 
VII - Esclarecer questões que serão objeto de votação; 
 
VIII - Designar membros da Comissão para individualmente ou em Grupo de Trabalho 
(GT´s) desempenhar encargos específicos; 
 
IX – Exercer o direito do voto de qualidade nos casos de empate desde que esgotadas 
todas as tentativas de entendimento. 
 
 
CAPÍTULO VI   
DA SECRETARIA DA COMISSÃO  
 
Art. 12 - Compete à secretaria da Comissão de Capacitação:  
 
I - Organizar as pautas das reuniões e submetê-las à aprovação da Coordenação da 
Comissão de Capacitação; 
 
II - Expedir as convocações para as reuniões, depois de autorizadas pelo coordenador, 
na forma deste Regimento; 
 
III - Preparar todo o expediente necessário ao apoio administrativo da Comissão, assim 
como enviar mensagens (e-mails), acompanhar as respectivas respostas e, 
posteriormente, sistematizar as manifestações realizadas pelos membros conforme as 
homologações na reunião seguinte; 
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IV - Verificar se há quórum para a realização dos trabalhos; 
 
V - Auxiliar o coordenador durante as reuniões, prestando-lhe os esclarecimentos que 
forem solicitados no curso dos debates; 
 
VI - Lavrar e distribuir as atas das reuniões; 
 
VII - Editar os anteprojetos de resoluções, indicações e proposições a ser apresentados 
à Comissão de Capacitação; 
 
VIII - Promover a divulgação dos atos e decisões da Comissão; 
 
IX - Organizar e manter atualizados todos os arquivos de documentos da Comissão de 
Capacitação; 
 
X - Atender e prestar informações, no que lhe couber, demandadas pelos membros da 
Comissão. 
 
 
CAPÍTULO VII  
DAS SUBCOMISSÕES DE CAPACITAÇÃO DOS CAMPI  
 
Art. 13  - Cada campus deverá eleger entre os pares, e manter uma subcomissão de 
capacitação que deverá ser homologada pelo respectivo Conselho. 
 
Parágrafo único - A Subcomissão de Capacitação dos Campi será composta por no 
mínimo 03 (três) e no máximo 09 (nove) servidores Técnico-Administrativos em 
Educação. O representante da CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação) comporá as subcomissões 
além dos seus membros. 
 
Art. 14  - O membro da CIS, do campus, é responsável pela eleição e acompanhará a 
sua aprovação no respectivo conselho. Não havendo representação da CIS no campus, 
o coordenador da CIS deverá acompanhar o processo. 
 
Art. 15  - São atribuições das subcomissões: 
 
I – Eleger entre seus membros, o coordenador e vice-coordenador da subcomissão que 
serão o representante e o suplente para a CCSTAE; 
 
II – Realizar o levantamento de necessidades de capacitação dos servidores do 
campus, respeitando as diretrizes, e respectivos instrumentos padronizados pelo DDGP, 
e apresentá-lo à comissão de capacitação nos prazos previamente estabelecidos; 
 
III - Elaborar seu Regimento Interno e encaminhar para homologação no Conselho do 
campus; 
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IV - Propor e orientar as ações de capacitação/cursos do respectivo campus e enviar 
para aprovação na CCSTAE; 
 
V – Acompanhar as necessidades de ações de Capacitação que forem solicitadas após 
a aprovação do Programa Anual; 
 
VI - Cumprir e seguir as deliberações da comissão de capacitação. 
 
 
CAPÍTULO VIII  
DAS DELIBERAÇÕES  
 
Art. 16  - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos. 
 
Art. 17  - Para cada matéria inserida na pauta do dia, será observado o seguinte 
encaminhamento: 
 
I - Apresentação; 
 
II - Discussão; 
 
III - Votação aberta. 
 
Art. 18  - Das decisões da Comissão de Capacitação poderão ser interpostos, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência: 
 
I - Pedidos de reconsideração, desde que se aduzam fatos ou argumentos novos; 
 
II - Recursos na forma prevista na legislação vigente, à Comissão de Capacitação e/ou 
Comissão Interna de Supervisão; 
 
III - Recursos, em segunda instância, perante o(a) Pró-Reitor(a) de Gestão com 
Pessoas. 
 
 
CAPÍTULO IX  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 19  – O Coordenador poderá solicitar aos setores da instituição, informações que 
forem necessárias para a instrução de parecer ou estudos a fim de obter elementos que 
contribuam para a tomada de decisões. 
 
Art. 20  - Os casos omissos serão objetos de deliberação da Comissão, respeitado o que 
dispuser a legislação vigente. 
 
Art. 21  - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Gestão com Pessoas / ConPessoas, revogadas as disposições em contrário. 


