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PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DE DOCENTES,
TÉCNICOS E DISCENTES NO COLEGIADO DE CURSO

DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO
CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA DO IFSP

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Considerando o disposto no Capítulo II da Instrução normativa n° 02/2010 de 26 de março de 2010 da Pró-reitoria de Ensino do IFSP, que
versa sobre a composição do Colegiado de Curso, o Diretor do IFSP – Câmpus Itaquaquecetuba torna pública a abertura de inscrições para
a candidatura de docentes, técnicos em assuntos educacionais e discentes regularmente matriculados no curso de licenciatura em
matemática desta instituição, para participação como membro no Colegiado de Curso. 

O mandato dos representantes docentes, técnicos em assuntos educacionais ou pedagogos e seus respectivos suplentes será de dois anos a
partir da data de nomeação. Os representantes discentes e seus suplentes terão mandato de um ano.

O processo de eleição está sendo conduzido pela Comissão Eleitoral do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática do IFSP –
Câmpus Itaquaquecetuba, cujos representantes foram nomeados pela portaria ITQ.0045/2021.

 

1. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas no período entre 13 e 16 de abril de 2021, no site http://aurora.ifsp.edu.br . Será disponibilizado um tutorial
na página http://itq.ifsp.edu.br com instruções para a inscrição.

2. DAS VAGAS

Representante docente: 8 (oito) vagas de titular e 2 (duas) vagas de suplente;

Representante técnico em assuntos educacionais e/ou pedagogo: 2 (duas) vagas de titular e 1 (uma) vaga de suplente;

Representante discente: 2 (duas) vagas de titular e 1 (uma) vaga de suplente.

3. DOS REQUISITOS

I. Ser docente do quadro ativo permanente e em efetivo exercício no Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP, no curso de Licenciatura em
Matemática;

http://aurora.ifsp.edu.br
http://itq.ifsp.edu.br


II. Ser aluno regularmente matriculado no Câmpus, no curso de Licenciatura em Matemática;

III. Ser técnico em assunto educacional ou pedagogo do quadro ativo permanente no Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP.

Os representantes docentes, discentes, técnicos em assuntos educacionais ou pedagogos e seus respectivos suplentes serão regularmente
eleitos pelos seus pares.

4. DA CAMPANHA

Os candidatos poderão fazer a divulgação de suas candidaturas por quaisquer meios, exceto os veículos institucionais, conforme
detalhamento do cronograma.

 

5. DA CAMPANHA

As vagas serão preenchidas por meio de votação, a realizar-se nos dias 28 e 29 de abril de 2021 pelo site http://aurora.ifsp.edu.br . O
processo selecionará os candidatos mais votados em cada categoria, totalizando as respectivas quantidades de titulares e suplentes cada
segmento. Em caso de empate, prevalecerá o candidato que atender aos critérios descritos abaixo, respectivamente:

1. Representante Docente:

1. Maior tempo de atuação no curso;

2. Maior tempo de exercício no Câmpus;

3. Maior tempo de exercício no IFSP;

4. Maior titulação acadêmica;

5. Maior idade.

Representante dos Técnicos e/ou pedagogos:

1. Maior tempo de exercício no Câmpus;

2. Maior tempo de exercício no IFSP;

3. Maior titulação acadêmica;

4. Maior idade.

Representante Discente:

http://aurora.ifsp.edu.br


1. Maior tempo no curso;

2. Maior idade.

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado final será publicado no dia 03 de maio de 2021 no site do IFSP Câmpus Itaquaquecetuba na internet, em http://itq.ifsp.edu.br.

7. RECURSOS

Os recursos deverão ser interpostos através do site http://aurora.ifsp.edu.br e serão analisados e avaliados pela Comissão Eleitoral do
Colegiado de Curso da Licenciatura em Matemática.

8. CRONOGRAMA

 

 

Divulgação do Edital 12/04/2021

Inscrições De 13/04 a 16/04

Publicação das candidaturas 19/04/2021

Recurso contra as candidaturas 20/04/2021

Homologação das candidaturas 21/04/2021

Campanha De 22/04 a 27/04/2021

Votação De 28/04 a 29/04/2021

Divulgação e apuração 30/04/2021

Recurso contra resultados 03/05/2021

Resposta aos recursos 04/05/2021

Divulgação final dos resultados 05/05/2021

http://itq.ifsp.edu.br
http://aurora.ifsp.edu.br
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