
Convocação 
Conselho Superior

18ª Reunião Extraordinária

Campo Grande, 22 de agosto de 2019.

O Presidente do Conselho Superior (Cosup) do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) convoca os conselheiros

deste colegiado para a 18ª Reunião Extraordinária, a ser realizada por

videoconferência:

Data: 29 de agosto de 2019 (quinta-feira).

Horário: das 14h às 17h.

PAUTA

I - Expediente

II - Ordem do dia:

1. Homologação das Resoluções aprovadas Ad Referendum.

1.1 Processo nº 23347.014324.2019-28

Resolução nº 21, de 15 de agosto de 2019  - Designa, ad referendum, os
representantes das comissões eleitorais que conduzirão a consulta
à comunidade para indicação dos cargos de Reitor e de Diretor-Geral dos
campi do IFMS.

Resolução nº 22, de 16 de agosto de 2019  - Designa, ad referendum,  a
Comissão Eleitoral Central e os presidentes das comissões eleitorais de cada
unidade, que conduzirão a consulta à comunidade para indicação dos cargos
de Reitor e de Diretor-Geral dos campi do IFMS.

Resolução nº 23, de 16 de agosto de 2019  - Aprova, ad referendum, o
cronograma do processo de escolha dos cargos de Reitor e de Diretor-Geral
dos campi do IFMS.

https://suap.ifms.edu.br/processo_eletronico/processo/45680/
http://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/resolucoes/resolucao-21_2019-cosup_rt_ifms.pdf
http://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/resolucoes/resolucao-22_2019-cosup_rt_ifms.pdf
http://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/resolucoes/resolucao-23_2019-cosup_rt_ifms.pdf


Apresentação: Delmir da Costa Felipe

2. Apresentação e votação de processo de normas:

2.1 Processo nº 23347.014324.2019-28*:  Aprovação do Regulamento Eleitoral

para os cargos de Reitor e de Diretor-Geral de Campus. 

Relatoria: Comissão Eleitoral Central 

*A minuta do regulamento e o parecer jurídico serão anexadas ao processo, conforme
cronograma aprovado.

III - Comunicações dos conselheiros

Delmir da Costa Felipe
Presidente do Conselho Superior, em exercício.
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