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EDITAL Nº 26, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 

EDITAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA NO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS 

VACARIA 

 

A Comissão Eleitoral Permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul IFRS - Campus Vacaria, designada pela Portaria 90 

de 03 de agosto de 2017, torna público a abertura de edital para a abertura de 

inscrições para ESCOLHA DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA NO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS 

VACARIA. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Edital tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos 

necessários à realização da eleição dos membros representantes no Conselho de 

Campus (CONCAMP) do Campus Vacaria do IFRS. 

1.2 O Conselho de Campus (Concamp) é o órgão máximo normativo, consultivo e 

deliberativo do Campus Vacaria em matéria Administrativa, de Ensino, de Pesquisa e 

de Extensão por delegação do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 

1.3 São atribuições do Conselho de Campus: 

1.3.1 propor alterações do Regimento Interno do Conselho de Campus; 

1.3.2 deliberar sobre alterações na estrutura organizacional do Campus e 

respectivas atribuições, através de normas complementares, respeitada a estrutura 

mínima estabelecida no Regimento Interno; 

1.3.3 manifestar-se sobre o planejamento e execução das atividades 

acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e administrativas; 

1.3.4 aprovar a política de contratação de pessoal, os critérios básicos para 

alocação de vagas de servidores, realização de concursos públicos e de seleção de 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Vacaria 
 

Estrada Municipal João Viterbo de Oliveira, 3061 - Vacaria/RS - CEP: 95200-000 

temporários no âmbito de sua competência; 

1.3.5 zelar pela efetivação das políticas de assistência estudantil e de 

atenção às pessoas com necessidades educacionais específicas, no âmbito do 

Campus; 

1.3.6 autorizar a criação e a alteração dos projetos dos cursos da educação 

básica e técnica no âmbito do Campus, bem como o registro de certificados e 

diplomas; 

1.3.7 emitir parecer e encaminhar para aprovação do Conselho Superior do 

IFRS, propostas de criação, extinção ou desativação temporária de cursos 

superiores e de pós-graduação, bem como de alteração curricular, no âmbito do 

Campus; 

1.3.8 emitir parecer e encaminhar para aprovação do Conselho Superior do 

IFRS, propostas de extinção ou desativação temporária de cursos da educação 

básica e técnica, no âmbito do Campus; 

1.3.9 Constituir, exclusivamente em caráter “ad hoc”, comissões ou grupos 

de trabalho para o estudo de temas específicos, os quais poderão ter em sua 

composição, conselheiros e não conselheiros, assinalando prazo para a conclusão 

de suas atividades que poderá ser prorrogado uma única vez, delegando-lhes 

expressamente suas competências através de edital específico; 

1.3.10 apreciar e emitir parecer da Proposta Orçamentária, o Plano de Ação, 

o Relatório de Gestão e Prestação de Contas relativas ao Campus antes de ser 

submetido ao Conselho Superior do IFRS; 

1.3.11 analisar e aprovar o projeto político-pedagógico do Campus e suas 

alterações em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, assim como a 

organização didática, regulamentos internos e normas disciplinares; 

1.3.12 aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto, bem como 

zelar por sua efetivação; 

1.3.13 promover ações que visem à participação da comunidade escolar na 

elaboração e execução do Projeto Pedagógico, do Plano de Desenvolvimento 
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Institucional, do Plano de Ação e na construção do Relatório Anual do Campus; 

1.3.14 avaliar as diretrizes e metas de atuação do Campus e zelar pela 

execução de sua política educacional; 

1.3.15 apreciar e aprovar o calendário acadêmico do Campus; 

1.3.16 atuar como instância recursal máxima no âmbito do Campus; 

1.3.17 zelar pelas políticas de desenvolvimento nas respectivas carreiras 

(capacitação, aperfeiçoamento e ações de qualificação, dentre outras) dos 

servidores do Campus; 

1.3.18 propor e aprovar, quando delegada a respectiva competência, 

programas, convênios, projetos, parcerias, contratos e quaisquer outros 

instrumentos jurídicos que gerem obrigações do Campus com entidades públicas e 

privadas, bem como estabelecer normas e critérios para acompanhar o andamento 

dos mesmos, encaminhando-os para emissão de parecer da Procuradoria Jurídica e 

Conselho Superior do IFRS; 

1.3.19 promover a equidade institucional entre os Cursos; 

1.3.20 assessorar a Diretoria geral do Campus na divulgação das atividades 

da instituição junto à sociedade; 

1.3.21 nomear as comissões eleitorais responsáveis pelos processos eletivos 

internos do Campus, exceto os de competência do CONSUP; 

1.3.22 propor a abertura de Processo Administrativo para apurar eventuais 

fatos irregulares no âmbito do Campus; 

1.3.23 propor, justificadamente, a concessão de títulos honoríficos, cabendo-

lhe enviar ao CONSUP; 

1.3.24 convidar terceiros para prestar esclarecimentos e informações 

referentes a assuntos específicos e pertinentes ao Campus; 

1.3.25 apreciar e encaminhar pedidos de autorização para realização de 

atividades remuneradas de consultoria e colaboração externa por servidores em 

regime de dedicação exclusiva; 

1.3.26 convocar a comunidade escolar para Assembleia Geral no Campus, 

quando necessário, para consulta sobre assuntos de interesse do mesmo; 
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1.3.27 deliberar sobre as formas de ingresso e de seleção de discentes dos 

cursos da Educação Básica e Técnica, assim como eventuais processos seletivos 

excepcionais do Campus; 

1.3.28 deliberar sobre propostas de normas relativas à acreditação e à 

certificação de competências profissionais; 

1.3.29 deliberar, por delegação de competência, políticas de concessão de 

bolsas Institucionais a servidores e discentes; 

1.3.30 pronunciar-se, quando consultado, sobre quaisquer assuntos de 

interesse ou responsabilidade do Campus; 

1.3.31 apreciar e encaminhar, no seu âmbito, pelo voto de 2/3 (dois terços) 

da totalidade dos seus membros, matéria de interesse geral do Campus, de sua 

competência; 

1.3.32 aprovar os regimentos internos dos órgãos do Campus; 

1.3.33 deliberar, quando delegada a respectiva competência, nos casos 

omissos, no âmbito do Campus. 

1.3.34 Escolher, no início de cada mandato, um Secretário-Geral entre os 

membros conselheiros. 

1.4 O Conselho de Campus será formado por: 

1.4.1 O Diretor-Geral do Campus Vacaria, como presidente; 

1.4.2 Quatro representantes do corpo docente do quadro efetivo, sendo 

dois titulares e dois suplentes; 

1.4.3 Quatro representantes do corpo técnico-administrativo do quadro 

efetivo, sendo dois titulares e dois suplentes; 

1.4.4 Quatro representantes do corpo discente com matrícula ativa em 

cursos regulares da instituição e com frequência regimental, sendo dois titulares e 

dois suplentes; 

1.4.5 Dois representantes da Sociedade Civil Organizada, sendo eleitos 

através de Edital específico. 

1.5 O mandato dos membros eleitos por este Edital será de 2 (dois) anos, a partir da 

expedição da portaria nomeando os membros eleitos para o Conselho de Campus. 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A Sociedade Civil poderá ser representada no Conselho de Campus do Campus 

Vacaria por organizações (entidade patronal, entidade dos trabalhadores, setor público 

e empresas Estatais) com atuação no município de Vacaria. 

2.2 Os membros do Conselho de Campus do Campus Vacaria representantes da 

sociedade Civil não poderão ter vínculo profissional ou estudantil vigente com o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 

2.3 A entidade, no momento de sua inscrição, indicará um membro, mediante o 

preenchimento de formulário próprio disponível no Anexo I deste edital, enviado para 

o e-mail comissao.eleitoral@vacaria.ifrs.edu.br. 

2.4 As inscrições ocorrerão nos dias estabelecidos conforme o cronograma deste 

Edital. 

2.5 A divulgação oficial dos inscritos será realizada através do endereço eletrônico 

www.vacaria.ifrs.edu.br na data estipulada no cronograma. 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 Em havendo duas ou mais entidades inscritas, a definição do membro titular e 

suplente dar-se-á através de sorteio público a ser realizado pela Comissão Eleitoral no 

dia 09 de novembro de 2017, às 16h na Sala do Gabinete do Campus Vacaria do 

IFRS. 

3.2 Caso haja inscrição de apenas uma entidade para o segmento correspondente, a 

Direção Geral do Campus poderá indicar outra entidade para o preenchimento da 

vaga de suplente. 

3.3 Na hipótese de não haver nenhuma entidade inscrita, a Direção-Geral do Campus 

poderá indicar as entidades para o preenchimento das vagas do segmento 

correspondente. 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 A divulgação do resultado deste edital será no endereço eletrônico 

www.vacaria.ifrs.edu.br na data estipulada no cronograma. 
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5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Os casos omissos serão dirimidos pela comissão Eleitoral do Campus Vacaria. 

6. DO CRONOGRAMA 

DATA/HORÁRIO EVENTO LOCAL 

18/10/2017 
Publicação do Edital – 

Comunidade Externa 
Site do Campus 

19/10/2017 a 

09/11/2017  
Período de inscrições 

E-mail 

comissao.eleitoral@vacaria.ifrs.edu.br 

08/11/2017 
Divulgação no site dos 

inscritos 
Site do Campus 

09/11/2017 às 16:00h Sorteio Público Gabinete 

14/11 

/2017 

Homologação dos 

resultados 
Site do Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Comissão Eleitoral Permanente 

IFRS – Campus Vacaria 
Portaria 90/2017 
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Anexo I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome da Entidade _____________________________________________________, 

Endereço ____________________________________________________________, 

Nome do conselheiro indicado ____________________________________________, 

Portador de RG nº _______________________, CPF nº _______________________, 

Endereço Residencial ___________________________________________________, 

Telefone residencial _____________________, Celular _______________________ 

de acordo com as normas do Edital nº 26 de 18 de outubro de 2017, vem requerer a 

inscrição como candidato a representante do segmento da Comunidade Externa para 

eleição dos representantes que irão compor a Comissão Própria de Avaliação do 

Campus Vacaria. 

 

Declaro que estou de acordo com as exigências do referido edital. 

 

Vacaria, ______ de ___________________ de 2017. 

 

 

________________________________ 

                                                                       Assinatura da Entidade 

 

Requerimento de Inscrição – Edital nº 26, de 18 de outubro de 2017. 

 

Candidato: ______________________________________ 

 

Recebido por: ___________________________________      Data: ____/_____/2017 

 


