Processo de consulta para escolha de Coordenador e Vice-coordenador de curso do
Campus Curitiba do IFPR, mandato 2018/2020
EDITAL n° 001/2017 – CODIC - CAMPUS CURITIBA – IFPR

Considerando,
Normativa do processo: Ato Normativo 002/2015, disponível em:
http://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2015/10/ANICODIC-002-2015-PROCEDIMENTOS-PARA-PROCESSO-DECONSULTA-PARA-ESCOLHA-DE-COORDENADOR-DE-CURSO.pdf

O Presidente do Colégio Dirigente do Campus Curitiba - CODIC torna público o período de
inscrições para a Composição da Comissão Eleitoral que conduzirá o processo de escolha de
Coordenador e Vice-coordenador de curso do Campus Curitiba do IFPR, mandato
2018/2020.
Art. 1 - A Comissão
A comissão será composta de 03 (três) docentes, que não tenham interesse em se
candidatar como Coordenador, ou Vice-Coordenador, 03(três) discentes e 03(três) técnicos
administrativos.
Art. 2 - Período de Inscrição
i. De 23/10/2017 às 12h00 de 30/10/2017
ii. Para se inscrever:


Docentes e Técnicos Administrativos:

Encaminhar e-mail para (secretaria.curitiba@ifpr.edu.br) e, respeitando o período de
inscrição, manifestar o interesse em fazer parte da comissão eleitoral, informando Nome
completo e siape.



Discentes:

Encaminhar e-mail para (secretaria.curitiba@ifpr.edu.br) e, respeitando o período de
inscrição, manifestar o interesse em fazer parte da comissão eleitoral, informando Nome
completo, matrícula e curso.

Art. 3 – Classificação
i. Caso o numero de inscritos seja deserto, para cada segmento, os membros da comissão
serão designados, a livre escolha, pelo presidente do CODIC, dentre os membros do Colégio
Dirigente.
ii. Caso do número de inscritos seja menor que o número de vagas, para cada segmento,
todos serão contemplados e a comissão será completada a livre escolha, pelo presidente do
CODIC, dentre os membros do Colégio Dirigente.
iii. Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas serão consideradas mais 03
três vagas suplentes para cada segmento. Neste caso a ordem de classificação e critério de
desempate, serão da seguinte maneira:



Docentes e Técnicos Administrativos: 1º) Data de admissão no IFPR; 2º) Data de
nascimento, sendo considerado o servidor com mais idade.
Discentes: Serão classificados por ordem de sorteio, que acontecerá às 14h de
30/10/2017, nas dependências da Sala de Reuniões do Campus.

Art. 4 - Divulgação prévia do resultado
Até às 20h00 de 30/10/2017.
Art. 5 - Homologação dos Resultados
i. A homologação dos nomes da Composição da Comissão Eleitoral acontecerá em no dia
31/10/2017, às 16h00, logo os possíveis membros eleitos, desde já, ficam convocados a
participarem da reunião para posse do cargo no dia 01/11/2017 às 14h00.
Art. 6 - Prazo para conclusão do Processo de escolha de Coordenador e Vice-Coordenador
de Curso
i. A partir da data de posse, em 01/11/2017, a Comissão Eleitoral terá até 05/12/2017,
impreterivelmente, para conclusão de todo o processo de eleição, o qual será homologado
na última reunião Ordinária do CODIC de 08/12/2017 às 14h.
Curitiba 23 de outubro de 2017.
Prof. Dr. Adriano Willian da Silva
Presidente CODIC - Campus Curitiba
Instituto Federal do Paraná
O original encontra-se assinado.
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Anexo I
CRONOGRAMA
DATA:
De 23/10/2017 às 12h00
de 30/10/2017

ETAPA:
PERÍODO DE INSCRIÇÕES

LOCAL:
(secretaria.curitiba@ifpr.edu.br)

SORTEIO
* Somente em caso de
empate

Sala de Reuniões do Campus

30/10/2017 às 20h00

Divulgação prévia do
resultado

Site: www.curitiba.ifpr.edu.br

31/10/2017 às 16h00

Homologação dos
Resultados

Site: www.curitiba.ifpr.edu.br

30/10/2017 - 14h

01/11/2017 às 14h00
05/12/2017
08/12/2017 às 14h

Reunião para posse da
comissão
Conclusão de todo o
processo de eleição
Reunião Ordinária do
CODIC

Sala de Reuniões do Campus
Campus Curitiba
Sala de Reuniões do Campus

