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COMUNICADO N° 001/2018

PEP-DAE

Presidente Epitácio, 26 de fevereiro de 2018

1. O Diretor Adjunto Educacional, José Guilherme Magalini Santos Decanini, comunica a abertura de

processo eleitoral para a escolha dos representantes discentes de suas respectivas turmas para o ano

letivo de 2018, conforme cronograma abaixo:

Etapa Data Local

Inscrição dos candidatos a representantes
26/02/2018 a

09/03/2018
Salas 11 e 12-Bloco 2

Publicação da relação dos candidatos inscritos 12/03/2018
Murais de aviso e site do Câmpus IFSP

- Presidente Epitácio

Votação 15/03/2018 Sala 16-Bloco 1

Publicação do resultado Até 19/03/2018
Murais de aviso e site do Câmpus IFSP

- Presidente Epitácio

Posse dos representantes eleitos
19/03/2018 a

23/03/2018
Salas 11 e 12-Bloco 2

2. O candidato a representante discente necessita:

- Ser comprometido com seu processo de aprendizagem;

- Estar matriculado e com freqüência regular na unidade escolar;

- Ter iniciativa e espírito de liderança;

- Relacionar-se bem com a comunidade escolar e local;

- Ter disponibilidade de tempo para atuar como representante da sua classe, dentro do seu horário de aula;
- Ter disponibilidade para comparecer aos Conselhos Pedagógicos que ocorrem 3 vezes ao ano, no caso dos
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e 1 vez a cada semestre no caso dos cursos Técnicos

Concomitantes/Subsequentes entre 12h e 14h às quartas-feiras. Os cursos superiores não realizam Conselho
Pedagógico, podendo o representante discente ser convocado para reuniões a critério do coordenador do curso.

3. Serão eleitos 3 discentes para cada turma, sendo 1 representante e dois suplentes.

4. Os representantes das turmas serão empossados para o ano letivo de 2018, realizando-se nova eleição no
ano de 2019. Dessa forma, os representantes dos cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes serão
automaticamente empossados para o período correspondente a 2 semestres/módulos do curso.

5. A votação ocorrerá por meio de voto secreto (cédula eleitoral) nas dependências do IFSP - Câmpus
Presidente Epitácio.

6. A Coordenadoria Sociopedagógica estará à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.
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Diretor Adjunto Educacional


