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RESOLUÇÃO No 01/2021, DO CONSELHO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 
 

Aprova o Regimento Interno da Escola de Matemática, e dá outras providências.  
 

O CONSELHO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA, no uso das suas atribuições, 

 

CONSIDERANDO que o caput do Art. 205 da Constituição Federal, prevê que “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.”; 

 

CONSIDERANDO que o Inciso II do Art. 206 da Constituição Federal prevê que “o ensino será 

ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber”; 

 

CONSIDERANDO  o caput do Art. 39 da LEI No 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que prevê 

que “A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva.”; e 

 

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 5.154, de 23 de junho de 2004 (Regulamenta o § 2º do art. 

36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e dá outras providências). 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1o Aprovar o Regimento Interno da Escola de Matemática, cujo inteiro teor se aplica a 

seguir: 

 

“REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA” 

 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

TÍTULO II – DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Seção I – DA MISSÃO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE 

MATEMÁTICA     

Seção I – DA COMUNIDADE DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Seção II – DO CONSELHO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Seção III – DO CEO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA  

Seção IV – DOS DEPARTAMENTOS DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Seção IV – DOS NÚCLEOS DOS DEPARTAMENTOS DA ESCOLA DE 

MATEMÁTICA 

 

TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

TÍTULO I 

  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o O presente Regimento Interno regulamenta a organização e o funcionamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art39
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.154-2004?OpenDocument
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da Escola de Matemática, criada pela Resolução N.01/2021, do Conselho da Escola de 

Matemática.  

Parágrafo único. A organização e o funcionamento da Escola de Matemática reger-se-ão 

por portarias e resoluções internas, orientadas pela legislação federal brasileira. 

 

TÍTULO II 

DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

CAPÍTULO I  

DOS OBJETIVOS DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

 Art. 2o A Escola de Matemática, tem por objetivos: 

I - produzir, sistematizar e transmitir conhecimento didático, pedagógico, filosófico e 

científico, na área de Matemática; 

II - promover a aplicação do conhecimento matemático em outras áreas, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população em seus múltiplos e diferentes aspectos, na nação e 

no mundo; 

III - promover o intercâmbio acadêmico, científico e tecnológico na área de Matemática; 

 IV – contribuir efetivamente com a melhoria da qualidade do ensino da matemática no 

país. 

Seção I 

DA MISSÃO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Art. 3o A Escola de Matemática, tem como missão “Oferecer o melhor sistema de 

ensino online de matemática do Brasil”. 

CAPÍTULO II  

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Art. 4o A Escola de Matemática terá existência e estrutura, de caráter exclusivamente 

acadêmico e científico. 

Art.5o Compete a Escola de Matemática, promover e desenvolver: 

I - projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de matemática; 

II – programas de ensino, pesquisa e extensão na área de matemática; 

III - programas de estágio e capacitação na área de matemática. 

Parágrafo único. A Escola de Matemática poderá, também, promover e desenvolver 

outras atividades de caráter temporário, não prevista neste regimento e aprovadas pelo seu 

Conselho da Escola de Matemática. 

Art. 6o A Escola de Matemática será constituída dos seguintes órgãos:  
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 I - Comunidade da Escola de Matemática;  

 II - Conselho da Escola de Matemática; 

 III - CEO da Escola de Matemática. 

Seção I 

DA COMUNIDADE DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Art. 7o A Comunidade da Escola de Matemática é um órgão consultivo da Escola de 

Matemática e se constitui em espaço privilegiado de interlocução entre os vários segmentos que 

a compõem, bem como com as entidades ou órgãos da sociedade que tenham vínculo com a área 

de Matemática. 

Art. 8o A Comunidade da Escola de Matemática reunir-se-á com as seguintes finalidades, 

em seu âmbito: 

 I – sugerir melhorias na estrutura e organização acadêmica e administrativa da Escola de 

Matemática; e 

 II - sugerir cursos, projetos, programas, convênios e ações a serem desenvolvidos em 

parceria com outras entidades ou órgãos da sociedade. 

Parágrafo único. A Comunidade da Escola de Matemática reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo CEO Escola de 

Matemática.   

Art. 9o A Comunidade da Escola de Matemática terá a seguinte composição: 

 I – CEO da Escola de Matemática, como Presidente;  

 II – todos os docentes vinculados as atividades da Escola de Matemática;  

 III - todos os técnico-administrativos da Escola de Matemática; 

 IV - todos os discentes regularmente matriculados na Escola de Matemática; e 

 V - um representante de entidade ou órgão da sociedade civil que tenham vínculo 

com a área de Matemática, indicado pelo Conselho da Escola de Matemática. 

§ 1o Na ausência eventual do CEO da Escola de Matemática, a presidência será 

exercida pelo membro da Comunidade que tenha maior tempo de participação na Escola de 

Matemática. 

§ 2o O representante da comunidade externa terá mandato de dois anos. Os 

representantes discentes, mandato enquanto estiverem regularmente matriculados em cursos da 

Escola de Matemática. Os representantes docentes terão mandato enquanto mantiverem vínculo 

as atividades da Escola de Matemática. 

Art. 10 O Conselho da Escola de Matemática estabelecerá as demais normas de 

organização e funcionamento da Comunidade, podendo inclusive alterar a composição do quadro 

de representantes. 
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Seção II 

DO CONSELHO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Art. 11 O Conselho da Escola de Matemática é um órgão consultivo da Escola de 

Matemática e se constitui em espaço privilegiado de interlocução entre os segmentos que a 

compõem, bem como com as entidades ou órgãos da sociedade que tenham vínculo com a área 

de Matemática. O acompanhamento do planejamento e desenvolvimento de todas as atividades 

da Escola de Matemática, serão atribuições do Conselho da Escola de Matemática, que terá as 

seguintes competências: 

I. sugerir melhorias nas normas de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Matemática; 

II. sugerir melhorias na proposta de organização e funcionamento da Escola de 

Matemática, bem como de suas atividades correlatas; 

III. sugerir melhorias sobre as formas de admissão e exclusão de novos membros da 

Escola de Matemática; 

IV. sugerir intercâmbios ou convênios; 

V. sugerir novas normas internas de funcionamento da Escola de Matemática; 

VI. sugerir a criação ou extinção de atividades da Escola de Matemática; 

VII. sugerir melhorias no planejamento das atividades anuais da Escola de Matemática; 

VIII. apreciar o relatório anual de atividades da Escola de Matemática; e 

IX. outras competências definidas por meio de resoluções do Conselho da Escola de 

Matemática. 

 

Art. 12 Compõem o Conselho da Escola de Matemática: 

I. o CEO da Escola de Matemática, como seu Presidente; 

II. dois representantes docentes, nomeados pelo CEO da Escola de Matemática; e 

III. dois representantes discentes, nomeados pelo CEO da Escola de Matemática; e 

 IV. um representante de entidade ou órgão da sociedade civil que tenham vínculo com a 

área de Matemática, indicado pelo CEO da Escola de Matemática. 

§ 1o Em caso de vacância, o quórum ficará automaticamente reduzido até o 

preenchimento da vaga, sendo computados apenas as representações e os cargos efetivamente 

preenchidos.  

§ 2o Na ausência eventual do CEO da Escola de Matemática, a presidência será exercida 

pelo membro docente do Conselho. 

 

Art. 13 Perderá o mandato o membro que:  

I – deixar de pertencer ao quadro de docentes da Escola de Matemática;  

II – faltar sem justificativa a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas; ou  

III – tiver sofrido penalidade por infração incompatível com a dignidade da vida no 

ambiente da Escola de Matemática. 

Parágrafo único.  A perda do mandato de qualquer dos Membros do Conselho referidos 

neste artigo implica em redução do quórum, até que seja preenchida a vaga. 

 

Art. 14 O comparecimento às reuniões do Conselho é obrigatório e preferencial sobre as 

demais atividades, salvo questões de força maior. 
 

Art. 15 A presidência é o órgão de pronunciamento coletivo do Conselho, regulador de 

seus trabalhos e fiscal do cumprimento das leis federais e deste Regimento Interno. 
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Art. 16 Compete ao Presidente:  

I – aprovar a pauta de cada reunião;  

II – convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;  

III – abrir, presidir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e manter a ordem, 

cumprindo e fazendo cumprir as leis federais e o presente Regimento Interno; e 

IV – dirigir as discussões, concedendo a palavra aos membros do Conselho, coordenando 

os debates e neles intervindo quando julgar necessário. 

 

Art. 17 A presidência contará com o apoio de Secretaria da Escola de Matemática na 

organização e direção administrativa das reuniões.  

§ 1o São atribuições do Secretário da Escola de Matemática:  

I – organizar as pautas das reuniões e submetê-las à aprovação do Presidente;  

II – providenciar a expedição das convocações para as reuniões, depois de autorizadas 

pelo Presidente; 

III – verificar a existência do número legal de Membros do Conselho para funcionamento 

da reunião, anotando em ata os presentes e ausentes; 

IV – redigir, assinar e providenciar a distribuição das atas das reuniões; e 

V – promover a publicação dos atos e decisões. 

§ 2o Em suas faltas ou impedimentos, o Secretário da Escola de Matemática será 

substituído por um membro do Conselho da Escola de Matemática designado pelo Presidente. 
 

Art. 18 São atribuições dos membros do Conselho:  

I – comparecer no dia, hora e local designados para realização das reuniões, conforme a 

convocação;  

II – debater a matéria em discussão e exercer o direito de voto, na forma estabelecida 

neste Regimento Interno; 

III – comunicar ao Presidente o justo motivo para deixar de comparecer às reuniões.  

§ 1o O membro do Conselho poderá abster-se na votação de qualquer matéria, bem como 

dar-se por impedido. 

§ 2o Nos casos de afastamento, impedimento ou vacância do cargo, deverá o Presidente 

do Conselho ser representado pelo seu substituto legal designado pelo Presidente do Conselho.  
 

Art. 19 O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, conforme calendário estabelecido pelo 

próprio Conselho, mediante convocação por seu Presidente e, em caráter extraordinário, quando 

convocado pela mesma autoridade, de ofício. 

 

Art. 20 As reuniões serão privativas aos Membros do Conselho, exceto as sessões 

solenes. 

Parágrafo único.  O Presidente, com aprovação do plenário, poderá, em casos especiais, 

autorizar a presença de outras pessoas nas reuniões, com direito à voz, sem direito a voto, por 

tempo limitado.  
 

Art. 21 O Conselho funcionará com a presença da maioria simples de seus membros, 

ressalvados os casos de quórum especial. 

§ 1o As reuniões de caráter solene dispensam a exigência de quórum. 

§ 2o As sessões das reuniões ordinárias e extraordinárias terão duração máxima de duas 

horas, podendo ser prorrogadas por mais uma hora, mediante aprovação da maioria simples do 

plenário. 

 

Art. 22 A reunião será aberta pelo Presidente à hora pré-determinada na convocação, 

procedendo-se à verificação de quórum. 
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Parágrafo único.  Se até trinta minutos, após o horário determinado para abertura, não 

houver quórum, a reunião não poderá ser realizada, registrando-se o fato na ata da reunião 

seguinte.  

 

Art. 23 As reuniões poderão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o 

exigirem, pelo Presidente ou a pedido de qualquer dos membros do Conselho, com aprovação da 

maioria simples do plenário. 

Parágrafo único.  Quando a reunião for suspensa, o Presidente deverá marcar outro dia, 

local e horário para a sua continuidade.  
 

Art. 24 O Conselho deliberará sobre uma proposta por maioria de votos dos membros do 

Conselho presente, salvo disposição expressa em alguma portaria ou resolução do Conselho. 

§ 1o Será considerada vencedora a proposta que obtiver o maior número de votos. 

§ 2o A maioria absoluta é representada pela metade mais um dos membros do Conselho 

que compõem o Conselho. 

§ 3o A maioria simples é representada por mais da metade dos membros do Conselho 

presente na reunião, observado o quórum mínimo de funcionamento do Conselho. 

 

Art. 25 As deliberações do Conselho poderão decorrer na edição dos seguintes atos:  

I – resolução;  

II – decisão administrativa; 

III – autorização;  

IV – homologação; e  

V – comunicação.  

 

Art. 26 Em situações de interesse da Escola de Matemática, o Presidente poderá deliberar 

ad referendum do plenário. 

Parágrafo único.  O Conselho tomará ciência do ato na primeira reunião subsequente. 

 

Seção III 

DO CEO DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

Art. 27 Existirá na Escola de Matemática, um CEO. 

Parágrafo único. Compete ao CEO da Escola de Matemática: 

 −  orientar, supervisionar e coordenar todas as atividades da Escola de Matemática;  

 −  propor e encaminhar ao Conselho da Escola de Matemática, para apreciação e 

sugestões de melhorias, o planejamento anual de todas as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão vinculados a Escola de Matemática; e 

IV - representar a Escola de Matemática. 

 Art. 28 O CEO da Escola de Matemática será o Prof. Dr. João Carlos Moreira, fundador 

da Escola de Matemática. 

Seção IV 

DOS DEPARTAMENTOS DA ESCOLA DE MATEMÁTICA 

 

Art. 29 A Escola de Matemática se organizará inicialmente nos seguintes departamentos: 
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DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS 

 

I – Departamento de Álgebra da Escola de Matemática;  

II – Departamento de Geometria da Escola de Matemática; 

III – Departamento de Cálculo da Escola de Matemática; 

IV – Departamento de História da Matemática da Escola de Matemática;  

V – Departamento de Lógica Matemática da Escola de Matemática; e 

VI – Departamento de Matemática Computacional da Escola de Matemática. 

 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

I- Departamento de Propaganda e Marketing da Escola de Matemática; 

II- Departamento de Memória da Escola de Matemática; 

III- Departamento de Finanças da Escola de Matemática; 

IV- Departamento de Recursos Humanos da Escola de Matemática; 

V- Departamento de Planejamento Administrativo da Escola de Matemática; e 

VI – Departamento de Planejamento Acadêmico da Escola de Matemática. 

Parágrafo único. Os departamentos poderão ser extintos, reestruturadas, desdobradas ou 

fundidas, pela aprovação do Conselho da Escola de Matemática de proposta apresentada pelo 

CEO da Escola. 

 

Art. 30 Cada departamento deverá ter um líder, responsável pela interlocução com o CEO 

da Escola. 

Parágrafo único. O Líder de cada departamento será escolhido pelo CEO da Escola. 

 

Art. 31 Os Departamentos da Escola de Matemática serão constituídos da seguinte forma: 

I – Líder do Departamento; 

II – Docentes/Pesquisadores; 

III – Técnicos-administrativos; 

IV – Discentes. 

 

Seção V 

DOS NÚCLEOS DOS DEPARTAMENTOS 

 

Art. 32 Os Departamentos da Escola de Matemática poderão organizados internamente 

em núcleos, constituídos da seguinte forma: 

I – Líder do núcleo; 

II – Docentes/Pesquisadores; 

III – Técnicos-administrativos; 

IV – Discentes. 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 33 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Escola de Matemática.  

  

Art. 34 Este Regimento Interno somente poderá ser alterado por deliberação de, no 

mínimo, dois terços dos membros do conselho da Escola de Matemática. 

 

Art. 35 Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação.”. 
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Art. 2o Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Ituiutaba, 13 de novembro de 2021.  

 

 

                                                                                                                           João Carlos Moreira 

             Presidente 
 


