Boletim de Serviço Eletrônico em 24/02/2021

EDITAL N°7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
ELEIÇÕES CODIC - PINHAIS

PROCESSO ELEITORAL DO CODIC - PINHAIS

O Instituto Federal do Paraná - IFPR, por meio do CAMPUS PINHAIS torna público o presente
edital visando à seleção de representantes de coordenações de curso e/ou áreas de eixos tecnológicos;
Docente; Técnicos administrativos em educação; Discentes – Ensino Médio Integrado; Pais de alunos dos
cursos técnicos da modalidade integrado, bem como, do representante da sociedade civil - entidades dos
trabalhadores e Representantes da sociedade civil - entidades patronais para comporem a formação do
Colégio Dirigente do Campus Pinhais (CODIC). Em conformidade com o Regimento Interno Comum aos
Campus do IFPR nos termos da Resolução Nº 08, de 30 de abril de 2014 do Conselho Superior, Art. 5º o
CODIC é um órgão consultivo, propositivo, avaliativo, mobilizador e normativo de apoio técnico-político à
gestão no Campus. Dentre as especificidades do CODIC, conforme §1º, §2º, §3º, §4º do Art.5º, estão: A
FUNÇÃO CONSULTIVA E PROPOSITIVA: corresponde às competências para assessorar a gestão do
Campus , opinando sobre as ações pedagógicas, administrativas, orçamentárias e disciplinares exercidas no
Campus . A FUNÇÃO AVALIATIVA: corresponde às competências para diagnosticar, avaliar e fiscalizar o
cumprimento das ações desenvolvidas pelo Campus . A FUNÇÃO MOBILIZADORA: corresponde às
competências para apoiar, promover e estimular a comunidade escolar e local em busca da melhoria da
qualidade do ensino e do acesso à escola. A FUNÇÃO NORMATIVA: corresponde à função de orientar e
disciplinar, por meio de normas complementares, diretrizes e indicações, dentro do âmbito de suas
competências, obedecendo aos marcos legais do IFPR. O Diretor Geral do IFPR Campus Pinhais, TORNA
PÚBLICO:

1. A homologação das candidaturas para consulta à eleição do CODIC do IFPR Campus Pinhais:

Categoria de representação

Candidato(a)

Homologação

Coordenações de curso e/ou áreas de eixos
tecnológicos

Não houve inscritos

-

Docentes

JEANINE GERALDO JAVAREZ

DEFERIDA

Docentes

CLEVERTON JULIANO ALVES
VICENTINI

DEFERIDA

Técnicos Administrativos em Educação

Não houve inscritos

-

Discentes (ensino médio integrado)

Não houve inscritos

-

Discentes (ensino superior)

Não houve inscritos

-

Representante de pais de alunos do ensino médio
integrado

Não houve inscritos

-

Representantes da sociedade civil - entidades dos
trabalhadores

Não houve indicação pela entidade

-

Representantes da sociedade civil - entidades
patronais

Não houve indicação pela entidade

-

2. Recursos serão recebidos na data de 25/02/2021, até às 17h00, via e-mail: jessica.costa@ifpr.edu.br

Curi ba, 24 de fevereiro de 2021.

Assinado:
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ BUIAR, DIRETOR(a), em 24/02/2021, às 09:10,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1111427 e
o código CRC 44DD62B6.
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