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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 11/2021/CONSUP/IFTO

 

Palmas, 25 de novembro 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 sexta reunião extraordinária deste ano, a ser realizada no dia 30 de
novembro de 2021, terça-feira, às 9 horas, por videoconferência (o link de acesso será
encaminhado posteriormente por e-mail e WhatsApp), conforme pauta abaixo:

Informes gerais.
Deliberação acerca da aprovação da Ata nº 12/2021/CONSUP/IFTO, referente à quarta
reunião ordinária de 2021 do Conselho Superior do Ins�tuto Federal do Tocan�ns (1439727).
Deliberação acerca da aprovação do Regulamento Eleitoral para escolha de representantes
do Conselho Superior do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocan�ns, conforme Processo nº 23235.015934/2021-21.
Deliberação acerca da deflagração do processo eleitoral para escolha dos novos
representantes do Conselho Superior do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Tocan�ns.
Deliberação acerca da atualização de data da resolução que convalidou a Resolução ad
referendum CONSUP/IFTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2021, que aprovou o projeto
pedagógico do curso de bacharelado em Administração do Campus Porto
Nacional (1292861), a fim de realizar cadastros no Sistema e-MEC, conforme Processo nº
23337.023251/2019-84.
Deliberação acerca da atualização de data da resolução que convalidou a Resolução ad
referendum CONSUP/IFTO nº 3, de 22 de fevereiro de 2021, que aprovou o projeto
pedagógico do curso de bacharelado em Sistemas de Informação do Campus Porto
Nacional (1292872), a fim de realizar cadastros no Sistema e-MEC, conforme Processo nº
23337.003949/2019-83.
Deliberação acerca da atualização de data da resolução que convalidou a Resolução ad
referendum CONSUP/IFTO nº 4, de 25 de fevereiro de 2021, que aprovou o projeto
pedagógico do curso de licenciatura em Pedagogia do Campus Porto Nacional (1292880), a
fim de realizar cadastros no Sistema e-MEC, conforme Processo nº 23337.008705/2020-21.
Deliberação acerca da atualização de data da resolução que convalidou a Resolução ad
referendum CONSUP/IFTO nº 5, de 20 de abril de 2021, que aprovou o projeto pedagógico do
curso de bacharelado em Zootecnia do Campus Palmas (1292903), a fim de realizar cadastros
no Sistema e-MEC, conforme Processo nº 23236.019710/2020-05.
Deliberação acerca do Regulamento Interno para Processo de Reconhecimento de Saberes e
Competências – RSC para envio ao Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e
Competências – CPRSC/MEC, conforme Processo nº 23235.012039/2021-54.
Deliberação acerca da aprovação do Regulamento das a�vidades correcionais no âmbito do
IFTO (1443755), conforme Processo nº 23235.014920/2021-90.
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Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Agricultura
(1422611), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Formoso do Araguaia,
conforme o Processo nº 23235.017515/2021-23.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Agricultura
(1422616), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Formoso do Araguaia,
conforme Processo nº 23235.017508/2021-21.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Informá�ca
(1425404), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Dianópolis, conforme Processo
nº 23481.016992/2021-60.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Agropecuária
(1425441), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Dianópolis, conforme Processo
nº 23481.017024/2021-71.
Deliberação acerca da alteração do projeto pedagógico do curso Técnico em Administração
(1419560), integrado ao ensino médio, ofertado pelo Campus Porto Nacional, conforme
Processo nº 23337.014332/2021-16.

 
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
25/11/2021, às 16:49, 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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