EDITAL 04/2017 – DIREÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO / IFPR
CAMPUS PALMAS
Art. 1 – O presente edital dispõe sobre o processo de consulta de Coordenação e
Vice-Coordenação do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio,
ofertado pelo Campus Palmas do Instituto Federal do Paraná.
Art. 2 – O curso de Alimentos será coordenado por um(a) docente que atue no
respectivo

colegiado,

escolhido

por

consulta

direta,

o

qual

a

partir

do

encaminhamento realizado pela Direção do Campus, será nomeado pelo Reitor,
fazendo juz à respectiva FCC (Função de Coordenação de Curso). O ViceCoordenador do Colegiado de Curso será designado via Portaria Interna do Campus
e exercerá a função sem ônus.
PARAGRAFO ÚNICO: O vice-Coordenador responderá pela coordenação somente
na ausência do Coordenador e não terá atribuição de carga horária.
Art. 3 – O mandato do coordenador e vice-coordenador será de 02 anos, sendo
permitido no máximo 02 (dois) mandatos consecutivos;
Art. 4 - Para efeito deste processo de consulta, o Curso Técnico Integrado em
Alimentos possui os seguintes componentes aptos a votar:
a) todos os docentes que ministram aula no respectivo curso no momento da
eleição;
b) Os técnicos-administrativos que compõe a equipe multidisciplinar da seção
pedagógica responsáveis por este nível de ensino: pedagogas, assistentes de
alunos e psicólogo;
c) 01 (um) representante discente de cada turma escolhidos pelos seus pares;
Art. 5 – As candidaturas serão realizadas em chapas compostas pela Coordenação
e Vice-Coordenação de curso e serão apresentadas via documento (modelo anexo)
a ser protocolado na Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão até as 17:00 horas do
dia 13 de novembro de 2017, podendo concorrer qualquer docente que atue como
professor em qualquer turma do Curso Técnico em Alimentos no ano letivo de 2017.
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Art. 6 – No dia 14 de novembro de 2017 a Direção de Ensino, Pesquisa e extensão
publicará edital tornando público o nome dos candidatos inscritos e dos docentes,
discentes e estudantes aptos a votarem;
Art. 7 – A consulta acontecerá com voto secreto no dia 21 de novembro de 2017,
das 09:00 às 17:00 hs em urna alocada na Sala A24;
Art. 8 – Para apuração do resultado será realizada contagem simples dos votos.
Art. 9 - Caso ocorra empate, o Docente com maior experiência docente no
respectivo nível de ensino, assumirá a função.
Art. 10 – Casos omissos serão resolvidos pela Direção do Campus.
Palmas-PR, 30 de outubro de 2017.

FRANK SILVANO LAGOS
DIR. ENS. PESQ. EXTENSÃO

LUCIANO MARTIGNONI
DIR. GERAL

*Original encontra-se assinado no Campus
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APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA COORDENAÇÃO CURSO TÉCNICO
EM ALIMENTOS

Candidato à Coordenação
Nome
Assinatura
Candidato à Vice-Coordenação
Nome
Assinatura

Data do protocolo:____/_____/______
Visto do Servidor que recebeu:
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