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EDITAL DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO SUPERIOR Nº 01/2021 

 

O CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a Convocação de Eleições para compor o 

quadro de integrantes do CONSUP, mediante as normas estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O presente edital tem por objetivo de tornar público o processo de escolha dos representantes do 

Conselho Superior - CONSUP, de acordo com o Regimento Interno do Instituto Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos - ITPAC Palmas. 

1.2. Compete ao Conselho Superior, de acordo com a Legislação e Normas Gerais Aplicáveis:  

I. Elaborar e aprovar o Regimento Interno do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - 

ITPAC Palmas, além de emitir parecer sobre alterações do regulamento;  

II. Aprovar os currículos plenos dos cursos e suas alterações, propostos pelos NDE’s de cada curso, 

respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes;  

III. Aprovar o Plano Semestral de Atividades do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - 

ITPAC Palmas;  

IV. Propor a criação de cursos de graduação, os quais somente entrarão em funcionamento após a 

aprovação dos órgãos do sistema federal de educação, nos termos da legislação vigente;  

V. Decidir sobre os recursos interpostos contra as decisões dos demais 10 órgãos colegiados, em 

matéria didático-pedagógica e disciplina/módulo/unidade;  

VI. Apreciar o relatório anual da Diretoria Geral;  

VII. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades do Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas;  

VIII. Fixar normas e aprovar cursos de pós-graduação, atividades de extensão e outras atividades 

acadêmicas do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas, respeitada a 

legislação vigente;  

IX. Fixar, aprovar e divulgar anualmente os dados acadêmicos dos cursos na forma de manual ou 

equivalente;  

X. Aprovar o calendário, a partir da proposta apresentada. 
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2. DAS VAGAS 

 

2.1. O processo eleitoral ocorrerá para a ocupação das seguintes vagas no Conselho Superior - CONSUP: 

a) 01 (uma) vaga para representante do corpo técnico-administrativo; 

b) 02 (duas) vagas para representante do corpo docente; 

c) 02 (duas) vagas para representante do corpo discente; 

 

3. DO PROCESSO ELEITORAL 

 

3.1. Da vaga para representante do corpo técnico-administrativo 

 

3.1.1. Os colaboradores do corpo técnico-administrativo do Instituto Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos - ITPAC Palmas, interessados em compor o Conselho Superior - CONSUP, deverão 

realizar a sua pré-candidatura através do link: https://forms.office.com/r/t0D3NnaQNJ, no período 

de 22 de setembro de 2021 a 27 de setembro de 2021. 

3.1.2. Não serão aceitas as candidaturas realizadas após o dia 27 de setembro de 2021. 

3.1.3. As inscrições serão homologadas no dia 28 de setembro de 2021. 

3.1.4. A forma de escolha do membro Técnico-Administrativo do CONSUP é a eleição entre seus 

pares em um único turno. 

3.1.5. A votação ocorrerá nos dias 28 a 30 de setembro de 2021, de forma online, através o link que 

será disponibilizado para todos os colaboradores do corpo Técnico-Administrativo. 

3.1.6. A apuração será realizada dia 01 de outubro de 2021. 

3.1.7. O candidato com maior percentual dos votos válidos será considerado eleito. 

3.1.8. Havendo empate entre os candidatos concorrentes o critério de desempate será maior tempo 

de contrato e maior idade, nessa ordem. 

3.1.9. O resultado da apuração dos votos será divulgado no dia 01 de outubro de 2021. 

 

3.2. Da vaga para representante do corpo docente 

 

3.2.1. Baseando-se no princípio isonomia e da representatividade, será eleito 1 (um) 

candidato do curso de medicina e 1 (um) candidato do curso de odontologia.  

https://forms.office.com/r/t0D3NnaQNJ
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3.2.2. O Colegiado de cada curso da Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - 

ITPAC Palmas elegerá 1 (um) membro para compor o Conselho Superior - CONSUP.  

3.2.3. O resultado da eleição do colegiado será apresentado pelo coordenador de cada 

curso. 

3.2.4. A indicação deve vir acompanhado de documento que comprove o aceite do 

indicado. 

 

3.3. Da vaga para representante do corpo discente 

 

3.3.1. Baseando-se no princípio isonomia e da representatividade, será eleito 1 (um) candidato do 

curso de Medicina e 1 (um) candidato do curso de Odontologia. 

3.3.2. Os alunos regularmente matriculados no curso de Medicina ou Odontologia, que pretendem 

compor o Conselho Superior - CONSUP, deverão realizar a inscrição de sua candidatura entre os dias 

22 de setembro de 2021 a 27 de setembro de 2021, através do link 

https://forms.office.com/r/t0D3NnaQNJ. 

3.3.3. As inscrições serão homologadas no dia 28 de setembro de 2021. 

3.3.4. A forma de escolha do membro do CONSUP é a eleição entre seus pares em um único turno. 

3.3.5. A votação ocorrerá nos dias 28 a 30 de setembro de 2021, de forma online, através o link que 

será disponibilizado para todos os alunos regularmente matriculados. 

3.3.6. A apuração será realizada dia 01 de outubro de 2021. 

3.3.7. Os candidatos com maior percentual dos votos válidos serão considerados eleito. 

3.3.8. Havendo empate entre os candidatos concorrentes a mesma categoria de representação, o 

critério de desempate será maior tempo no curso e maior idade, nessa ordem. 

3.3.9. O resultado da apuração dos votos será divulgado no dia 01 de outubro de 2021. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. A duração do mandato será de 1 (um) ano, permitido uma recondução. 

§1º      A perda da condição de docente do ITPAC PALMAS implica no imediato término da condição de 

membro do CONSUP, com o mandato sendo complementado pelo segundo lugar eleito pelo segmento. 

§2º      A perda da condição de discente do ITPAC PALMAS implica no imediato término da condição de 

membro do CONSUP, com o mandato sendo complementado pelo segundo lugar eleito pelo segmento. 

https://forms.office.com/r/t0D3NnaQNJ
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§3º      A perda da condição de colaborador técnico-administrativo do ITPAC PALMAS implica no imediato 

término da condição de membro do CONSUP, com o mandato sendo complementado pelo segundo lugar 

eleito pelo segmento. 

4.2. A posse dos membros eleitos ocorrerá no dia 04 de outubro de 2021, mediante Portaria da Direção 

Geral da instituição, devendo constar a data da eleição, os nomes dos referidos membros eleitos, com suas 

respectivas categorias, bem como a data de vencimento dos respectivos mandatos. 

 

 

Palmas, 22 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

RUDINEI SPADA 

Presidente do Conselho Superior - CONSUP 

 

 

 

   

 


