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A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL, CONSTITUÍDA PELAS PORTARIAS Nº 46/2017 E
52/217, VEM ESCLARECER AOS EGRESSOS ALGUNS PONTOS RELEVANTES
RELATIVOS AO EDITAL Nº 12, DE 31 DE JULHO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE AS
NORMAS PARA

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES
DO CONSELHO DO CAMPUS SEABRA

O que é o Conselho de Campus?

Órgão propositivo e consultivo que tem a finalidade de colaborar para o
aperfeiçoamento do processo educativo e de zelar pela correta execução das
políticas do Instituto Federal da Bahia em cada campus, integrado por membros
titulares e suplentes.

Quais são as atribuições do Conselho?

O Conselho Superior delega as seguintes atribuições ao Conselho de Campus,
conforme art. 19 do Regimento Geral do IFBA:

I.Subsidiar o Diretor(a) Geral do campus com informações da comunidade,
relativas a assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de
extensão;

II. Assessorar a Direção Geral do Campus na divulgação das atividades da
Instituição junto à sociedade;

III. Apreciar sobre as diretrizes e metas do campus e zelar pela execução de sua
política educacional;

IV.Apreciar sobre o calendário acadêmico de referência do campus;
V. Apreciar, em primeira instância, sobre a abertura de novos cursos ou

suspensão dos existentes;
VI. Apreciar, nos termos da legislação em vigor e em primeira instância, sobre

mudanças no regime de trabalho docente;
VII. Apreciar e propor questões sobre temas importantes para o

desenvolvimento administrativo e acadêmico do IFBA;
VIII. Apreciar sobre questões submetidas a sua apreciação.

Qual a composição do Conselho?

Membro Nato:

- Diretor Geral do Campus.

Através da Eleição que ocorrerá no dia 23/08:

- Dois representantes do corpo docente, em efetivo exercício, eleitos por seus
pares;
- Dois representantes do corpo técnico administrativo, em efetivo exercício,
eleitos por seus pares;
- Dois representantes do corpo discente, com matrícula regular ativa, eleitos por
seus pares e de modalidades de ensino diferentes;
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Através de reunião convocada pelo Diretor Geral:

- Dois Diretores, Chefes ou Coordenadores dos órgãos que congregam as Áreas
de Conhecimento Acadêmicas do Campus.
- Um representante dos egressos, que não seja servidor do IFBA, indicado pela
entidade de classe que os represente no município ou eleito por seus pares ;
- Um representante dos pais de estudantes, que não seja servidor do IFBA, eleito
por seus pares;

Escolhidos pelo Conselho eleito:

- Dois Representantes de instituições econômicas e da sociedade civil
do município ou região na qual se encontra o campus.

Quem pode se candidatar na condição de Egresso?

Interessados que tenham concluído pelo menos um dos cursos ofertados pela
instituição, não podendo ser candidatos servidores da casa e pessoas que tenham
vínculo estudantil vigente.

Quais documentos são necessários para requerer a candidatura ao Conselho de campus?

O candidato deverá se dirigir ao Protocolo do campus com as cópias dos seguintes
documentos:

- Registro Geral da cédula de identidade;

- Histórico/Certificado de Conclusão de Curso.

Ou enviá-los escaneados para o e-mail eleicaoconselho.sea@ifba.edu.br até o dia
30/08.

Quando ocorrerá a reunião do conselho?

No dia 31/08, às 15 horas no auditório do campus.

Como faço para obter maiores informações?

O Edital nº 12, que dispões sobre as normas para escolha dos representantes do
conselho do campus Seabra, está disponível no mural de avisos, no Hall de
Entrada do campus e no site http://portal.ifba.edu.br/seabra. O cronograma de
atividades está disponível no artigo 9 do referido Edital.

Seabra, 18/08/2017.

_______________________________________________
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