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CONVITE

Aos egressos do IFBA/Campus Irecê,

Prezados Egressos,
O Presidente do Conselho do Campus Irecê do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia  IFBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas através da Portaria nº 1.004, de
03 de Maio de 2017/Reitoria do IFBA e considerando o que foi homologado na 1ª Reunião Ordinária do
Conselho do Campus realizada em 06/06/2017, CONVIDA todos os egressos do Campus para reunião a
realizarse no dia 28 de junho de 2017 (Quartafeira) às 09h00min no auditório do Campus para indicação
de representantes (titular e suplente) para integrar o referido Conselho.
O Conselho de Campus é um órgão consultivo e propositivo que tem a finalidade de
colaborar para o aperfeiçoamento do processo educativo e de zelar pela correta execução das políticas da
Instituição. É integrado por membros titulares e suplentes, com a seguinte composição:
I.Diretor Geral do Campus ;
II.Diretores, Chefes ou Coordenadores dos órgãos que congregam as Áreas de
Conhecimento Acadêmicas do Campus, no limite de do Conselho;
III.Dois representantes do corpo docente, em efetivo exercício, eleitos por seus pares;
IV.Dois representantes do corpo técnico administrativo, em efetivo exercício, eleitos por
seus pares;
V.Dois representantes do corpo discente, com matrícula regular ativa, eleitos por seus
pares;
VI.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 em reunião ordinária convocada
pela diretoria geral do campus especificamente para este fim;
VII.Um representante dos pais de estudantes, que não seja servidor do IFBA, eleito por
seus pares, em reunião ordinária convocada pela diretoria geral do campus especificamente para este fim.
VIII.Representantes de instituições econômicas e da sociedade civil do município ou
região na qual se encontra o Campus, no limite do Conselho.
Confiantes em contar com a participação de todos e todas agradecemos antecipadamente.

Irecê/BA, 09 de Junho de 2017.
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ROBÉRIO BATISTA DA ROCHA
Presidente do Conselho do Campus Irecê
Portaria nº 1.004/201/Reitoria do IFBA

Documento assinado eletronicamente por ROBERIO BATISTA DA ROCHA, Presidente do
Conselho do Campus Irecê, em 09/06/2017, às 17:24, 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 0322495 e o código CRC 5A772F52.
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