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Capítulo I
Da concepção e da finalidade
Art.1º

O Conselho Técnico-Pedagógico é parte

constitutiva

da Faculdade SENAI de

Tecnologia SENAI Antoine Skaf., ao lado da Direção e do Conselho Consultivo , agrupando
os diversos cursos superiores e de Pós- graduação da Faculdade de Tecnologia SENAI
Antoine Skaf.,e, tem por finalidade I elaborar os Projetos Pedagógicos ;acompanhar o
desenvolvimento e avaliação dos cursos;elaborar o calendário escolar;propor alterações nos
currículos plenos ; propor revisão e atualização das ementas, bem como aprová-las ;propor à
Direção a oferta de cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, assim como
programas de mestrado e doutorado; desenvolver projetos acadêmicos com a comunidade;
interagir com o mercado de trabalho, procurando adequar o curso às suas necessidades e
expectativas;aprovar os planos de cursos

CAPÍTULO II
Da estrutura e funcionamento
Art. 2º O Conselho Técnico-Pedagógico está organizado como órgão executivo , vinculado
hierarquicamente à Direção e é constituído pelo Coordenador de Atividades Pedagógicas,
seu presidente nato; pelo(s) Coordenador(es) de Atividades Técnicas dos cursos oferecidos
pela Faculdade SENAI de Tecnologia SENAI Antoine Skaf.; pelos docentes dos cursos
oferecidos pela Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf.
Parágrafo único. No caso, dos professores dos cursos da Pós- graduação, estes serão
representados por seus pares dos Cursos Superiores, em função da especificidade da
forma de suas contratações.

Art. 3º O Conselho Técnico-Pedagógico atuará em estreito relacionamento com o Conselho
Consultivo, o Núcleo Estruturante Docente, a CPA, o Colegiado de Curso , Comitê da
Qualidade e os demais órgãos colegiados, Conselhos , Comitês, Núcleos e grupos de
trabalho constituídos, para a consecução dos fins educacionais da Faculdade de Tecnologia
SENAI Antoine Skaf.
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Art. 4º O Conselho Técnico-Pedagógico poderá propor à Direção da IES, a constituição de
órgãos colegiados, Conselhos , Comitês, Núcleos e grupos de trabalho que se fizerem
necessários ao exercício de suas competências e atribuições.
Art. 5º

O Conselho Técnico-Pedagógico reúne-se ordinariamente uma vez por ano, e

extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente, ou por requerimento de um
terço de seus membros.

CAPÍTULO III
Das competências
Art. 6º Compete ao Conselho Técnico-Pedagógico:
I - elaborar o Projeto Pedagógico dos cursos de graduação;
II.- elaborar o Projeto Pedagógico dos cursos de pós- graduação lato sensu;
III- elaborar o Projeto Pedagógico dos cursos de pós-graduação stricto sensu;
IV - acompanhar o desenvolvimento e avaliação do curso;
V - elaborar o calendário escolar;
V I- propor alterações no currículo pleno dos cursos;
VII - propor revisão e atualização das ementas, bem como aprová-las após análise do
docente titular da respectiva disciplina;
VIII- propor à Direção a oferta de cursos de especialização, aperfeiçoamento e
extensão, assim como programas de mestrado e doutorado;
IX - desenvolver projetos acadêmicos com a comunidade;
X - interagir com o mercado de trabalho, procurando adequar o curso às suas
necessidades e expectativas;
XI – aprovar os planos de curso.

CAPÍTULO IV
Das atribuições
Art. 7º São atribuições do Conselho Técnico-Pedagógico:
I.

Coletar informações dos órgãos colegiados discentes e docentes, da CPA, do Comitê
de Qualidade, do NED,

II. Analisar a aderência dos planos de ensino aos planos de cursos superiores e pós
III. Analisar a aderência dos planos de cursos aos PPC de cursos superiores e pós
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IV. Analisar a aderência dos PPCs às diretrizes legais ,à área de formação e ao perfil do
egresso, de cursos superiores e pós
V. Analisar a aderência de candidatos à função docente, de cursos superiores e pós
VI. Analisar a aderência dos docentes às disciplinas, de cursos superiores e pós
VII. Promover ações de ajuste da aderência do docente às disciplinas, propondo
realocação, alinhamento e ou PDP -Programa de Desenvolvimento , de cursos
superiores e pós.
VIII.

Constituir uma comissão ou grupo de trabalho para promover as ações de
alinhamento

IX. Constituir uma comissão ou grupo de trabalho para análise de viabilidade de
oferecimento de novos cursos lato e stricto sensu.
X. Propor ou elaborar instrumentos e mecanismos de avaliação do curso
XI. Zelar para que o horário escolar seja o espelho dos PPCs e PPI
Art. 8º. O Conselho Técnico-Pedagógico reger-se-á por normas próprias, por ele elaboradas
e aprovadas pela Direção da Faculdade.
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