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O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CONFRESA, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 1635, publicada no D.O.U em 26 de 

junho de 2015 e, considerando a decisão da Comissão designada pela portaria nº 092, de 04 

de maio de 2016 para regulamentar o processo de execução do conselho de classe, da 

dependência e progressão parcial no IFMT –Campus Confresa. 

 

RESOLVE,  

 

Art. 1 Aprovar o Regulamento do processo de execução do conselho de classe, da 

dependência e progressão parcial no Instituto Federal, de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso, Campus Confresa, conforme anexo. 

 

 

Art. 2. Este regulamento entra e vigor a partir desta data.  

 

 

Confresa-MT, 10 de junho de 2016. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Art. 1º O Conselho de Classe se fundamenta nas legislações e documentos que seguem: 

I - LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394 de 20 de 

dezembro de 1996 em seu artigo 24, inciso V, alínea a. 

II - Organização Didática do IFMT, 2014 - Capítulo III Conselho de Classe em seus 

artigos 43 a 47. 

III - Organização Didática do IFMT, 2014 - Subseção V da Dependência e Progressão 

Parcial em seus artigos 176 a 183. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA FINALIDADE E DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º O Conselho de Classe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso (IFMT), previsto no Capítulo III da Organização Didática (2014), é o órgão 

responsável pelo acompanhamento do processo pedagógico e pela avaliação do desempenho 

escolar das turmas dos Cursos Técnicos e do Ensino Médio. 

 

Art. 3º O Conselho de Classe é o espaço de avaliação constante do desempenho dos discentes 

no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem com o objetivo de diagnosticar 

problemas, analisar resultados e apontar encaminhamentos pedagógicos necessários para 

superar problemas detectados, devendo prevalecer os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. 

 

Art. 4º O Conselho de Classe tem função de acompanhamento da situação acadêmica do 

discente, não cabendo a ele a decisão sobre aprovação. 
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Parágrafo único: Na avaliação do processo pedagógico e do desempenho escolar do 

educando em cada curso o Conselho de Classe deverá considerar: 

I – participação, comprometimento, frequência e interesse nas atividades escolares;  

II – o aproveitamento escolar global; 

III – o aproveitamento por componente curricular.  

 

Art. 5º O Conselho de Classe é constituído por: 

I – Diretor de Ensino ou seu representante; 

II – Coordenador de Curso ou seu representante; 

III – Coordenação pedagógica ou seu representante; 

IV – Coordenação de Assistência ao Educando (CAE); 

V – Representante da equipe multifuncional  

VI – Representante da secretaria geral de documentação escolar (SGDE);  

VII – Todos os professores da turma; 

VIII – Representante discente da turma. 

 

Art. 6º Todos os membros do Conselho de Classe possuem direito a voto, exceto o 

Coordenador do Curso. 

§ 1º É assegurado ao educando representante de turma dos cursos de regime anual o 

direito de participar dos Conselhos de Classe do 1°, 2° e 3° bimestres, e ao educando 

representante de turma dos cursos semestrais o direito de participar do Conselho de 

Classe do 1° bimestre. Essa participação é restrita ao momento de avaliação global da 

turma.  

 

§ 2º A participação, não prevista neste regulamento, de professores e de representantes 

de outras instâncias deverá ser solicitada à presidência do Conselho, que a submeterá à 

aprovação dos conselheiros, por maioria simples.  
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§ 3º O Conselho de Classe contará com subsídios da Secretaria Geral de Documentação 

Escolar para sua instalação, dentre eles, planilhas com os resultados de cada 

componente curricular (notas e frequências) e relação dos alunos em situação de 

trancamento, dependência, dispensa ou desistência.  

Parágrafo único: Caberá ao Coordenador de Curso o voto de desempate, exceto 

quando se tratar de situações em que esteja envolvido na condição de docente. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 7º Compete ao Conselho de Classe quanto ao processo de avaliação da aprendizagem e 

aos critérios de progressão acadêmica: 

I – proceder à análise e emitir parecer sobre o descrito no artigo 1º deste Regulamento; 

II – avaliar informações sobre a frequência do aluno para fins de aprovação, reprovação 

e caracterização da perda ou da desistência da vaga, visando seu acompanhamento pela 

Coordenação de Curso e/ou Pedagógica; 

III – decidir sobre as situações escolares quando, por motivo justificado, o educando 

e/ou professor não tiverem concluído o processo de avaliação, garantindo ao educando o 

direito de cumprir todas as etapas no referido processo; 

V – indicar a necessidade de o educando receber acompanhamento por parte da 

Coordenação Pedagógica e Equipe multifuncional. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA PRESIDÊNCIA 

 

Art. 8º O Conselho de Classe será presidido pelo Coordenador de Curso ou por profissional 
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sob sua designação. 

 

Art. 9º Compete ao Coordenador de Curso: 

I- presidir as atividades do Conselho; 

II- definir horário das reuniões; 

III- indicar membro do Conselho para secretariar as reuniões;  

IV- coordenar as ações visando sanar os problemas pedagógicos constatados; 

V- levantar previamente os subsídios necessários para que o Conselho de Classe exerça 

plenamente suas competências; 

VI- participar dos processos de avaliação de desempenho global do corpo discente; 

VII- analisar as dificuldades, de caráter geral e pedagógico, encontradas pelo corpo 

docente para a realização dos trabalhos escolares; 

VIII- contribuir para a análise dos dados levantados pelos professores quanto à atitude, 

ao rendimento, à progressão acadêmica e à participação dos educandos; 

IX- apresentar ao Conselho de Classe, sob uma perspectiva crítica, observações e 

problemas inerentes ao curso coordenado que interfiram diretamente no processo 

formativo dos educandos; 

X- opinar sobre questões que demandem parecer do Conselho de Classe, manifestando-

se com voz e, quando não for docente da turma, com direito a voto; 

XI- providenciar o relatório do Conselho de Classe, ao final de sua realização, para 

subsidiar professores, coordenadores de curso e equipe pedagógica na elaboração de 

propostas para suprir as demandas diagnosticadas. 

 

Parágrafo único: Caberá ao coordenador pedagógico presidir as reuniões, quando o 

coordenador de curso estiver envolvido na condição de docente, cuja situação requeira 

reflexão e decisão. 

CAPÍTULO V 
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DA SECRETARIA 

 

Art. 10º O Conselho de Classe será secretariado por um profissional da Equipe Pedagógica, 

ou, na sua ausência, por membro indicado pela presidência do Conselho. 

 

Art. 11º Compete ao secretário do Conselho de Classe: 

I – registrar em ata do Conselho de Classe as análises feitas pelos professores da turma 

quanto aos aspectos do desempenho escolar previstos no artigo 1º deste Regulamento; 

II – registrar a situação acadêmica quanto ao desempenho, à aprovação, aos estudos de 

recuperação, dependência e à reprovação; 

III – auxiliar o presidente do Conselho e a equipe pedagógica na elaboração dos 

relatórios dos Conselhos de Classe conforme rege o artigo 8º deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DOS DEMAIS PARTICIPANTES 

 

Art. 12º Compete ao representante da Coordenação Pedagógica: 

I – prestar apoio técnico aos demais participantes do Conselho de Classe, para subsidiar 

as tomadas de decisão nos termos do Regulamento do Ensino Médio e da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e deste Regulamento; 

II – divulgar o trabalho realizado com a comunidade escolar durante o bimestre; 

III – fornecer informações procedentes sobre a vida escolar do educando; 

IV – fazer o acompanhamento dos educandos encaminhados pelo Conselho de Classe; 

V – fazer o acompanhamento das questões relevantes abordadas nos conselhos de 

classe; 

VI – opinar sobre as questões que demandem parecer do conselho de classe, 

manifestando-se com voz e voto; 
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VII – levantar previamente os subsídios necessários junto à turma, para que o conselho 

de classe exerça plenamente suas competências em conjunto com o professor 

representante e/ou coordenador de curso. 

 

Art. 13º Compete ao professor representante da turma, quando houver: 

I – realizar uma análise do desempenho da turma e dos educandos, segundo os aspectos 

descritos no artigo 1º deste Regulamento; 

II – apresentar ao Conselho de Classe, sob uma perspectiva crítica, observações e 

problemas levantados pela turma; 

III – auxiliar previamente o educando representante no levantamento de considerações, 

dificuldades e reivindicações da turma dentro de uma postura crítica. 

IV - levantar previamente os subsídios necessários junto à turma, para que o conselho 

de classe exerça plenamente suas competências em conjunto com a Coordenação 

Pedagógica e a Coordenação do Curso. 

 

Parágrafo único. Quando não houver professor representante as competências serão 

atribuídas ao Coordenador do Curso. 

 

Art. 14º Compete ao educando representante da turma: 

I – apresentar a auto avaliação da turma em relação ao processo ensino-aprendizagem 

(ficha pré-conselho); 

II – apresentar, com criticidade, as dificuldades e as reivindicações relativas aos 

aspectos descritos no artigo 1° deste regulamento, conforme levantamento feito junto 

aos colegas de turma com o auxílio do professor representante; 

III – ouvir e registrar por escrito a avaliação realizada pelos professores da turma.  

 

Art. 15º Compete ao professor da turma: 

I – entregar os graus de avaliação e a frequência das turmas no período estabelecido em 

calendário escolar; 
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II – apresentar ao Conselho de Classe a análise do desempenho da turma e dos 

educandos, segundo os aspectos descritos no artigo 1º deste Regulamento; 

III – opinar sobre as questões que demandem parecer do Conselho de Classe, 

manifestando-se com voz e voto; 

IV – indicar dificuldades de ordem administrativa, técnica e/ou pedagógica encontradas 

para a realização do seu trabalho, apresentando propostas de solução; 

V – indicar os educandos e/ou as turmas com necessidade de acompanhamento pela 

Coordenação Pedagógica, Equipe Multifuncional, CAE; 

VI – contribuir para a avaliação global do processo pedagógico desenvolvido no IFMT; 

VII – priorizar a participação no Conselho de Classe sobre suas demais atividades 

profissionais na instituição; 

VIII – solicitar a manifestação do Conselho sempre que houver dúvida em relação ao 

desempenho de um educando. 

IX – relatar as medidas adotadas para a recuperação dos estudos do educando durante o 

período avaliativo. 

 

§ 1º Quando impossibilitado legalmente de participar do Conselho de Classe, o 

professor deverá designar formalmente um outro professor da mesma turma para 

representá-lo. Cada professor poderá representar apenas um (1) colega ausente.  

 

§ 2º A representação de que trata o parágrafo anterior só se efetivará se os graus das 

avaliações da turma forem previamente registrados e o representante detiver, por 

escrito, as informações pertinentes sobre o desempenho da turma durante o segmento 

letivo.  

 

§ 3º O não-cumprimento das condições descritas neste artigo, quando da decisão sobre a 

situação escolar do educando, seja recuperação ou aprovação ou reprovação, implicará o 

registro do grau máximo nas médias bimestrais ou na média de recuperação não 

lançadas, para aprovação na disciplina em questão para todos os educandos com 
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frequência regular, de acordo com o artigo 6º, inciso III.  

 

§ 4º O professor que, por motivos excepcionais, e sem justificativa prévia ao presidente 

do Conselho, não entregar as notas até o Conselho de Classe, terá o prazo máximo de 

cinco dias úteis, a contar da data do referido Conselho para fazê-lo.  

 

CAPÍTULO VII 

 

DO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 15º Dos objetivos do plano de ação do conselho de classe: 

I - Analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob múltiplas perspectivas; 

II - Possibilitar aos professores experiência formativa, permitindo a reavaliação da 

prática didática; 

III - Ampliar o olhar sobre o desempenho da turma e a própria prática, propiciando 

assim a melhoria da qualidade do ensino. 

IV - Diagnosticar problemas e apontar soluções tanto em relação aos discentes e turmas, 

quanto aos docentes e equipe pedagógica. 

 

Art. 16º Dos instrumentos utilizados para o plano de ação do conselho de classe: 

I - Diário do professor 

II - Ficha individual do aluno (NAPPS/CAE) 

III - Agenda de Sala 

IV - Ata do Conselho de Classe 

V - Dados do Pré Conselho de Classe com os Discentes 

VI - Ficha para Pré Conselho de Classe com os Docentes 

VII - Ficha para Avaliação do Conselho de Classe 

VIII – Plano de ação  
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Art. 17º Dos Momentos Plano de Ação do Conselho de Classe: 

I - Momento: Pré Conselho – levantamento de dados 

II - Momento: Conselho de Classe – apresentação dos dados e reflexões 

III - Momento: Pós-conselho – o momento da ação e avalição 

 

§ 1º Consulta às turmas, realizado na semana que antecede a data do Conselho de 

Classe, prevista no calendário escolar, para reconhecimento da realidade do processo 

ensino-aprendizagem por meio de: 

Debates sobre a função da escola; 

Dificuldades encontradas no processo (administrativas e pedagógicas); 

Pontos relevantes do processo; 

Sugestões para superação das dificuldades e novos encaminhamentos. 

 

§ 2º Elaboração de relatório, pelos pedagogos, a partir dos dados levantados. 

 

§ 3º Consulta aos docentes para observação e análise (realizado na data do Conselho de 

Classe): 

Auto avaliação do professor sobre seu trabalho pedagógico durante o bimestre (como 

colocou em prática as linhas de ação comuns propostas no bimestre anterior; em que 

avançou, que dificuldades teve; que inovações na metodologia ou avaliação conseguiu 

colocar em prática; a que causas atribui o sucesso ou a falha nas tentativas que fez); 

Análise diagnóstica da turma (hipóteses de causas dos problemas, influência negativa 

ou positiva da metodologia, pertinência e significância dos conteúdos, formas de 

avaliação, relações interpessoais); 

Paralelo das análises levantadas por alunos e professores; 

Linhas de ação ou ações concretas (atitudes); 

Análise dos casos mais relevantes de cada turma. 
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§ 4º Conversa com pais, debatendo a visão destes sobre a escola e o processo ensino-

aprendizagem. Orientando-os quanto: 

A importância da família na educação dos filhos; 

Participação dos pais na vida escolar (estudos, organização do tempo, tarefas escolares); 

Atribuições de responsabilidades, valores e limites aos filhos; 

Influência e contribuição dos pais no desempenho escolar dos filhos; 

Entrega dos boletins, com resultados da aprendizagem dos alunos, momento de 

conversa entre pais e professores. 

 

§ 5º Ação concreta. 

Retorno com as turmas sobre as propostas de trabalho a serem efetivadas; 

Acompanhamento individualizado dos alunos com dificuldades de aprendizagem, por 

meio de práticas que contribuam para a superação (conversas, acompanhamento de 

frequência, desempenho nos conteúdos, trabalhos intra e interpessoais ...); 

Atendimento individualizado ao professor para análise do processo metodológico e de 

avaliação adotados, visando à qualidade do ensino para que esteja de acordo com a 

proposta pedagógica da escola; 

Momentos individualizados com a família do aluno com baixo rendimento, para ações 

coletivas, objetivando a sua aprendizagem. 

 

§ 6º Grupos de estudos com professores para discussões dos temas relevantes: avaliação, 

recuperação paralela, disciplina, planos de ensino, proposta curricular. 

 

Art. 18º A cada novo conselho, retoma-se as análises do conselho anterior, para observação 

dos avanços e continuidade dos trabalhos propostos. 

 

CAPÍTULO VIII 
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DA INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DE CLASSE 

 

Art. 19º O Conselho de Classe deverá se reunir no mínimo uma vez a cada bimestre e realizar 

o registro sistemático de todas as ações e decisões tomadas pelo mesmo em ata. 

 

Art. 20º O Conselho de Classe de cada turma instalar-se-á, em caráter ordinário, ao final de 

cada bimestre letivo e ao término do período regular destinado aos estudos de recuperação 

final/provas finais, segundo as datas previstas no calendário escolar. 

 

§ 1º Para a instalação do Conselho de Classe, serão aguardados quinze (15) minutos 

para a obtenção do quórum mínimo, sem o qual o Conselho será cancelado, demandando nova 

convocação.  

 

Art. 21º Poderá haver convocação de instalação extraordinária de Conselho de Classe como 

prerrogativa única e intransferível da Diretoria de Ensino, quando das seguintes situações: 

I – ausência do presidente ou falta de quórum no Conselho Ordinário; 

II – revisão de grau do educando, decidida pelo professor, que deverá requerê-la à Diretoria 

de Ensino, de maneira formal e devidamente justificada, independente de processo de revisão 

de prova, com ciência do seu coordenador de Curso. Caberá a essa diretoria concluir sobre a 

pertinência ou não da solicitação e da convocação extraordinária do Conselho de Classe; 

III – revisão de grau, formalmente requerida pelo educando, nos termos descritos no artigo 

161 a 163 de acordo com a Organização Didática do IFMT, 2014; 

IV – resolução sobre as situações previstas no inciso IV do artigo 3º deste Regulamento, 

procedendo conforme manifestação do Conselho de Classe reunido ordinariamente; 

V – resolução sobre situações pedagógicas e/ou disciplinares. 

 

§ 1º É vedado ao professor requerer convocação extraordinária de Conselho de Classe 

para reverter situação descrita no parágrafo 3° do artigo 11 deste Regulamento.  

 

mailto:gabinete@cfs.ifmt.edu.br


 
Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Confresa 

Gabinete da Direção Geral 

 

Av. Vilmar Fernandes, n.º 300 – Setor Santa Luzia - Confresa/MT CEP: 78.652-000 

                                                       Fone: fax (66) 3564-2601 - E-mail: gabinete@cfs.ifmt.edu.br                         Página 14 de 17. 
 

 
 

Art. 22º As sessões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos de Classe instalar-se-ão com a 

presença de, no mínimo, metade mais um dos docentes membros do Conselho. 

 

§ 1º Para a contagem do quórum, considerar-se-ão tanto o docente representante quanto 

o docente representado de acordo com o artigo 11, § 1° e § 2°.  

 

§ 2° No caso de um docente lecionar mais de uma disciplina, considerar-se-á para a 

contagem do quórum o número de disciplinas que o docente leciona.  

 

Art. 23º Os pareceres do Conselho serão aprovados pelo voto da maioria simples dos 

conselheiros presentes às reuniões. 

 

§ 2° O presidente do Conselho terá direito a voto em caso de empate.  

 

§ 3° Caso o docente atue em mais de uma disciplina, ele terá direito a tantos votos 

quantas sejam as disciplinas por ele lecionadas.  

 

§ 4° No caso da representação de que trata o artigo 11, § 1° e § 2°, o docente 

representante poderá votar mais de uma vez, respeitando-se o disposto no § 3° deste artigo.  

 

Art. 24º As questões não contempladas neste regulamento serão resolvidas pela Diretoria de 

Ensino, ouvidas as instâncias superiores quando necessário. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Dependência e Progressão Parcial 

 

Art. 25º Dependência é a situação do discente retido em determinado componente curricular 

por aproveitamento, devendo cursá-lo novamente. 

mailto:gabinete@cfs.ifmt.edu.br


 
Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Confresa 

Gabinete da Direção Geral 

 

Av. Vilmar Fernandes, n.º 300 – Setor Santa Luzia - Confresa/MT CEP: 78.652-000 

                                                       Fone: fax (66) 3564-2601 - E-mail: gabinete@cfs.ifmt.edu.br                         Página 15 de 17. 
 

 
 

 

Art. 26º O regime de dependência permite ao discente de Ensino Médio Integrado e PROEJA 

a realização de atividades específicas para recuperação de aproveitamento em componentes 

curriculares que não tenha obtido êxito. 

 

Art. 27º O regime de progressão parcial permite ao discente em dependência progredir para o 

período letivo posterior. 

 

Art. 28º A Secretaria Geral de Documentação Escolar, após o início do ano letivo, no prazo 

de quinze dias, divulgará a lista dos discentes em dependência. 

 

Art. 29º A atribuição de aulas de dependência ocorrerá juntamente com a atribuição de aulas 

do período letivo. 

 

Art. 30º Os cursos técnicos de nível médio integrado devem possibilitar o regime de 

progressão parcial em até 2 (dois) componentes curriculares. 

 

§ 1º O regime de dependência e progressão parcial deve estar contemplado no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

§ 2º As atividades de dependência não podem interferir nas atividades acadêmicas do período 

letivo no qual o discente está matriculado. 

§ 3º Os componentes curriculares de dependência deverão ser trabalhados a partir das 

dificuldades detectadas após uma avaliação diagnóstica que envolva todo o conteúdo do 

componente, não sendo obrigatoriamente exigido que o discente utilize todo o período letivo 

para superar as dificuldades apresentadas. 

§ 4º O discente poderá realizar a dependência em turmas regulares ou por meio de estudo 

individualizado, utilizando metodologias presenciais e não presenciais, desde que definidas 

pelos docentes de cada componente curricular, sob a supervisão da respectiva equipe 

pedagógica. 
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§ 5º Ao concluir o processo de dependência, o resultado será registrado pelo docente em 

documento próprio. 

 

Art. 31º O plano de ensino do componente curricular da dependência deverá contemplar: 

I- descrição da metodologia e as estratégias de ensino; 

II- processo de avaliação; 

III- o número de aulas presencial e não presencial; 

IV- a sistemática utilizada no processo de dependência deverá garantir ao discente as mesmas 

condições de aprendizagem propiciadas nos componentes curriculares ministrados no período 

regular do curso; 

V- a carga horária do componente curricular na dependência deverá ser a mesma contemplada 

na matriz curricular. 

VI- a dependência será ofertada de acordo com o planejamento do docente e os discentes 

serão notificados quando da oferta da disciplina, devendo ser cumprido o cronograma da 

disciplina.  

VII – Os Planos de Ensino de dependência deverão ser entregues no mesmo prazo dos Planos 

de Ensino das turmas regulares, estipulados no calendário acadêmico.  

 

Art. 32º O discente que reprovar na dependência poderá progredir nos estudos, desde que não 

acumule mais que duas dependências. 

 

Parágrafo único: O discente que acumular mais de dois componentes curriculares em 

dependência em ano/semestres diferentes interromperá a progressão e deverá cursá-los, 

primeiramente, para depois prosseguir no ano/semestre seguintes. 

 

Art. 33º A dependência poderá ser realizada pelo discente em cursos afins, desde que a carga 

horária e os conteúdos sejam equivalentes, respeitados os níveis e modalidades. 

 

Art. 34º As aulas ministradas aos discentes em dependência poderão ser contabilizadas como 

mailto:gabinete@cfs.ifmt.edu.br


 
Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Confresa 

Gabinete da Direção Geral 

 

Av. Vilmar Fernandes, n.º 300 – Setor Santa Luzia - Confresa/MT CEP: 78.652-000 

                                                       Fone: fax (66) 3564-2601 - E-mail: gabinete@cfs.ifmt.edu.br                         Página 17 de 17. 
 

 
 

hora-aula, devendo estar explicitadas no seu PTD (Plano de Trabalho Docente), desde que 

não ministrada simultaneamente à outra aula. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção de Ensino, 

Coordenação de Curso, ou Órgão equivalente.  

 

Art. 36º Este regulamento poderá ser revisado pela comissão que o instituiu no prazo de um 

ano de sua publicação e sempre que houver necessidade de adequação à legislação ou dos 

requisitos nele contidos. 

 

Art. 37º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Confresa-MT, 10 de Junho de 2016. 
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