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EDITAL Nº 035/2019 
Edital de convocação para eleição de representantes docentes, técnicos administrativos e discentes do 

Colegiado do curso Técnico em Informática Subsequente 
 
 
 

O colegiado do curso Técnico em Informática Subsequente do IFSULDEMINAS – CÂMPUS            

MUZAMBINHO, no uso de suas atribuições, em análise ao Art. 4º, Parágrafo Único, do Regimento Interno                

do Colegiado de Curso, mediante Resolução CONSUP 033/2014, do IFSULDEMINAS, convoca os            

docentes, técnicos administrativos e discentes do Curso Técnico em Informática Subsequente, para            

participarem do processo eleitoral de seus membros de acordo com o seguinte calendário: 

- 19 e 20 de Agosto de 2019: Inscrição dos candidatos 

- 22 de Agosto de 2019: Eleições 

Os candidatos devem apresentar uma carta de intenção junto à coordenação do Curso Técnico em               

Informática Subsequente dentro do prazo previsto acima para oficializar sua candidatura. 

Poderão se candidatar a membro do Colegiado do Curso somente servidores efetivos e discentes              

regularmente matriculados e em curso.  

Procedimentos Gerais: 

As inscrições dos candidatos e as eleições ocorrerão na secretaria do curso, no Prédio Pedagógico da                

Informática, das 7h30 às 10h30, das 13h00 às 16h30 e das 19h30 às 22h30. 

Vagas, candidatos e eleitores: 

- Docentes – Titular e Suplente - 1o Titular, 2o Titular, 1o Suplente e 2o Suplente. 

Estão aptos a votar e concorrer à vaga de Docente profissionais que lecionam no curso Técnico em                 

Informática Subsequente. 

 

- Técnicos Administrativos – 1o Titular, 2o Titular, 1o Suplente e 2o Suplente. 



Estão aptos a votar e concorrer à vaga de Técnico Administrativo todos os Técnicos Administrativos que                

estão em atividade no IFSULDEMINAS Campus Muzambinho 

 

Discentes – 1o Titular, 2o Titular, 1o Suplente e 2o Suplente. 

Estão aptos a votar todos os discentes do curso Técnico em Informática Subsequente.  

Estão aptos a concorrer à vaga de Discentes todos os discentes regulares no curso de Técnico em Informática                  

Subsequente, que não participaram da última formação do colegiado e que não sejam alunos repetentes. 

 

Disposições Gerais: 

A lista de candidatos será divulgada no mural do curso, a partir do dia 21 de Agosto de 2019,  

O resultado será divulgado no dia 23 de Agosto de 2019. 

Haverá dois dias após divulgação do resultado para eventuais recursos quanto ao resultado da eleição. 

Serão considerados eleitos, os 2 (dois) primeiros candidatos que obtiverem os maiores índices da eleição               

para Docente Titular e Suplente respectivamente.  

Serão considerados eleitos, os 4 (quatro) primeiros candidatos que obtiverem os maiores índices da eleição               

para Técnicos Administrativos com os cargos de 1o Titular, 2o Titular, 1o Suplente e 2o Suplente                

respectivamente.  

Serão considerados eleitos, os 4 (quatro) primeiros candidatos que obtiverem os maiores índices da eleição               

para Discentes com os cargos de 1o Titular, 2o Titular, 1o Suplente e 2o Suplente respectivamente.  

Em caso de empate em alguma das colocações listadas anteriormente, o critério de desempate será:  

Primeiro - maior tempo de docência/exercício administrativo/matrícula no IFSULDEMINAS, campus          

Muzambinho, respectivamente, docentes, técnicos administrativos e discentes, e Segundo – idade.  

O mandato será de 1(um) ano para discentes e 2(dois) anos para demais vagas. 

 

Outras Informações:  Coordenação do Curso de Técnico em Informática Subsequente. 

iara.oliveira@muz.ifsuldeminas.edu.br 

 
Muzambinho, 15 de Agosto de 2019. 

 
Iara de Oliveira 

Curso Técnico em Informática Subsequente 
Coordenadora do Curso e Presidente do Colegiado 
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