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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 20 de 30 de março de 2020.

O Diretor-Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS BRUMADO, no uso de suas
atribuições legais, conforme lhe confere a Portaria N° 15, de 02 de janeiro de 2020, combinado com o que dispõe a Lei Nº 8.112/90, o Estatuto do IFBA,
observando os artigos nº 84, 85, 86 e 87 da Organização Didática do IFBA e considerando a solicitação da Coordenadora do Curso Técnico em Edificações, via
e-mail, encaminhado em 27 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Recompor o Conselho do Curso Técnico em Edificações formado por:

CINTHIA BATISTA NUNES PRESIDENTE/COORDENADORA

DELCIA JANINE SEQUEIRA MOREIRA Docente da área técnica

CELTON RIBEIRO BARBOSA Docente da área técnica

 JARDEL VIEIRA DE OLIVEIRA Docente da área técnica

 ELIANA GOMES DE OLIVEIRA Docente das áreas de linguagens, ciências da natureza e ciências humanas

VIVIANE NASCIMENTO SILVA Docente das áreas de linguagens, ciências da natureza e ciências humanas

LETÍCIA MARTINS FREITAS ROCHA Docentes das áreas de linguagens, ciências da natureza e ciências humanas

ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA Representante da área técnico-pedagógica

DEISE LÚCIDE MOREIRA LIMA Representante discente - Integrado

LETÍCIA PINTO LIMA Representante discente - Subsequente

Art. 2º – Em caso de vacância de algum dos membros, a Direção-Geral designará outro representante.

Art. 3º – Deverão ser justificadas as faltas e garantido o direito de segunda chamada aos estudantes que, em decorrência de sua participação em reuniões do
Conselho do Curso, tenham se ausentado de atividades acadêmicas de seu curso.

Art. 4º–O Conselho de Curso reunir-se-á ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, quando convocado pelo presidente ou por iniciativa de seus
membros, requerida por um terço deles.

Art. 5º - O uso desta Portaria para fins de comprovação da participação efetiva dos membros, só será válida quando acompanhada de declaração da Direção-
Geral.

Art. 6º- Tornar sem efeito a Portaria Nº 100, de 19 de agosto de 2019.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por RUI PEREIRA SANTANA, Diretor Geral do Campus Brumado, em 30/03/2020, às 12:00, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1437436 e o código CRC
F6FC5364.


