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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

Conselho Superior

 

CONVOCAÇÃO Nº 12/2021/CONSUP/IFTO

 

Palmas, 3 de dezembro de 2021.

O presidente do Conselho Superior do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocan�ns, no uso de suas atribuições, convoca os membros
deste Conselho para a sé�ma reunião extraordinária deste ano, a ser realizada no dia 10 de
dezembro de 2021, sexta-feira, às 9 horas, por videoconferência, pelo link de acesso
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consup, conforme pauta abaixo:

Informes gerais.
Deliberação acerca da convalidação da Resolução ad referendum CONSUP/IFTO Nº 14, de 12
de novembro de 2021, que alterou a Resolução ad referendum CONSUP/IFTO nº 13, de 26 de
outubro de 2021, convalidada pela Resolução CONSUP/IFTO nº 71, de 4 de novembro de
2021, que designou servidores para exercer a função de presidente das Comissões Eleitorais
Locais, conforme os §§ 2º e 3º do art. 6º do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução
CONSUP/IFTO nº 65, de 13 de setembro de 2021, responsáveis em conjunto com os demais
integrantes das Comissões Eleitorais Locais e da Comissão Eleitoral Central por conduzir e
supervisionar o processo eleitoral nos campi e na Reitoria para a escolha dos diretores-gerais
dos campi, dos diretores dos campi avançados e do reitor do Ins�tuto Federal do Tocan�ns,
quadriênio 2022-2026, conforme Processo nº 23235.017752/2021-94.
Deliberação acerca da convalidação da Resolução ad referendum CONSUP/IFTO Nº 15, de 12
de novembro de 2021, que altera a Resolução ad referendum CONSUP/IFTO nº 12, de 14 de
outubro de 2021, convalidada pela Resolução CONSUP/IFTO nº 71, de 4 de novembro de
2021, que designou os servidores para compor a Comissão Eleitoral Central responsável por
conduzir e supervisionar o processo eleitoral nos campi e na Reitoria para a escolha dos
diretores-gerais dos campi, dos diretores dos campi avançados e do reitor do Ins�tuto
Federal do Tocan�ns, quadriênio 2022-2026, conforme Processo nº 23235.017752/2021-94.
Deliberação acerca da homologação do resultado do processo eleitoral para a escolha dos
cargos de reitor, diretor-geral dos campi e diretor dos campi avançados do Ins�tuto Federal
do Tocan�ns, via sistema eletrônico de votação Helios Vo�ng, conforme Processo
nº 23235.017809/2021-55.
Deliberação acerca da prorrogação do mandato dos representantes do Conselho Superior do
Ins�tuto Federal do Tocan�ns, biênio 2019-2021 por 60 dias.
Deliberação acerca da inclusão do curso de Formação Inicial e Con�nuada em Programador
Web no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) do Ins�tuto Federal do Tocan�ns, para
vigência em 2022/1, conforme Processo nº 23235.016127/2021-25.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Agroindústria
(1431013), integrado ao ensino médio, ofertado pelo C ampus Paraíso do Tocan�ns,
conforme Processo nº 23234.015573/2021-22.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Informá�ca
(1430990), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Paraíso do Tocan�ns,
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conforme Processo nº 23234.015596/2021-37.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Meio Ambiente
(1430517), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Paraíso do Tocan�ns,
conforme Processo nº 23234.015574/2021-77.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Informá�ca para
Internet, integrado ao ensino médio, ofertado na modalidade presencial pelo Campus Porto
Nacional, conforme Processo nº 23337.008482/2021-82.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Informá�ca
(1430761), subsequente ao ensino médio, ofertado pelo Campus Porto Nacional, conforme
Processo nº 23337.008273/2021-39.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Meio Ambiente
(1419565), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Porto Nacional, conforme
Processo nº 23337.014530/2021-71.
Deliberação acerca da aprovação do calendário acadêmico para o ano le�vo de 2022 dos
cursos de pós-graduação lato sensu do Campus Aragua�ns (1445078), conforme Processo nº
23233.017621/2021-27.
Deliberação acerca da criação do curso de pós-graduação lato sensu em Desenvolvimento
Agropecuário Sustentável, a ser ofertado pelo Campus Aragua�ns, conforme conforme
Processo nº 23233.003098/2020-71.
Deliberação acerca da aprovação do projeto pedagógico do curso de pós-graduação lato
sensu em Polí�cas e Estratégias Nacionais, a ser implantado no Campus Paraíso do Tocan�ns,
conforme conforme Processo nº 23234.014351/2019-78.
Deliberação acerca da aprovação do calendário acadêmico para o ano le�vo de 2022 do
curso de pós-graduação lato sensu em Gestão e Tecnologia da Produção Agropecuária
(GTPA), na modalidade presencial, ofertado pelo Campus Dianópolis (1432509), conforme
Processo nº 23481.017669/2021-11.
Deliberação acerca da aprovação do calendário acadêmico para o semestre le�vo 2022/1 do
curso de pós-graduação lato sensu em Agropecuária Tropical, na modalidade presencial,
ofertado pelo Campus Gurupi (1436948), conforme Processo nº 23338.001901/2021-45.
Deliberação acerca da aprovação do calendário acadêmico para o semestre le�vo 2022/1 do
curso de pós-graduação lato sensu em Arte Educação, na modalidade presencial, ofertado
pelo Campus Gurupi (1431924), conforme Processo nº 23338.017588/2021-67.

 
ANTONIO DA LUZ JÚNIOR

Presidente do Conselho Superior do Ins�tuto Federal do Tocan�ns

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Presidente, em
03/12/2021, às 22:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.i�o.edu.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1463028 e o código CRC F00DF4A4.

 
Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor

Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
 portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23235.020227/2021-56 SEI nº 1463028

https://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm&source=gmail-html&ust=1639224209048000&usg=AOvVaw1RBlANFyANDVra091xR8Kl
https://www.google.com/url?q=http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao%3Ddocumento_conferir%26id_orgao_acesso_externo%3D0&source=gmail-html&ust=1639224209048000&usg=AOvVaw3PSM5e3ulhV8wuuZWVMUN0
https://www.google.com/url?q=http://portal.ifto.edu.br&source=gmail-html&ust=1639224209048000&usg=AOvVaw3d71DhLcaOrFYObGtdMJH-
mailto:reitoria@ifto.edu.br

