SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

CONVITE
Senhores pais,
O Campus Ceres do Instituto Federal Goiano está em processo de composição de seu Conselho
Técnico-Consultivo, órgão colegiado do campus que tem por natureza e finalidade subsidiar as tomadas
de decisões da direção-geral, por meio de informações oriundas da sociedade civil organizada, sobre
assuntos relativos ao ensino, à pesquisa e à extensão.
O conselho tem ainda o cunho de acompanhar e subsidiar as ações dos gestores do campus no
cumprimento das legislações, dos regulamentos e regimentos institucionais vigentes e das diretrizes,
dos objetivos e das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Goiano.
A composição do conselho é de caráter obrigatório, contendo membros natos e membros
indicados pela comunidade acadêmica e sociedade civil organizada, designados por portaria expedida
pela direção-geral do campus, entre titulares e suplentes, devendo incluir 02 (dois) representantes dos
pais ou responsáveis de alunos, indicados por seus pares.
Dessa forma, convidamos os pais ou responsáveis de alunos regularmente matriculados e
frequentes, em qualquer curso ofertado pelo Campus Ceres, para que participem da reunião de
acompanhamento escolar, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2019 (sábado), a partir das 8h, no
Auditório Multifuncional do Campus, ocasião em que faremos a escolha dos representantes dos pais ou
responsáveis para o Conselho Técnico-Consultivo.
O mandato dos conselheiros terá duração de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução
para o período imediatamente subsequente. Serão realizadas reuniões, ordinárias, uma vez por bimestre
e, extraordinárias, quando houver convocação pela direção-geral do campus ou por dois terços de seus
membros.
Sua presença e disponibilidade para atuar como conselheiro contribuirá significativamente para
implementar a participação comunitária no âmbito da gestão do Campus Ceres.
Contamos com a presença de todos.

Ceres, 20 de agosto de 2019.
(Assinado Eletronicamente)
Cleiton Mateus Sousa
Diretor-Geral
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