
 

Faculdade de Juazeiro do Norte 

 

EDITAL 27/2019 – ELEIÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS 

 

A Diretoria Geral da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, tendo como base o que 

dispõe a Resolução nº. 03/2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão -

CEPEG, vem por meio deste, realizar a eleição para a composição do colegiado dos 

cursos de Ciências Contábeis,  Sistemas de Informação, Enfermagem, Nutrição, 

Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Segurança do Trabalho, Gastronomia, Direito e 

Medicina Veterinária. 

 

1. DO COLEGADO DE CURSOS 

1.1O Colegiado de Curso Superior tem por objetivo desenvolver atividades voltadas 

para o constante aperfeiçoamento e melhoria dos cursos superiores, com base no Projeto 

Político Pedagógico Institucional (PPI), no Regulamento da Organização Didática e 

demais normas.   

1.2  O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso de Graduação.  

1.3 O Colegiado de Curso é composto por 04 (quatro) docentes e 04 (quatro) 

representantes discentes eleitos por seus pares.  

1.4 O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente em plenário, 02 (duas) vezes por 

ano, preferencialmente 01 (uma) vez por semestre, e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente, por iniciativa própria, ou a pedido de pelo menos 1/3 (um 

terço) dos membros.  

1.5 Em suas reuniões e deliberações, o Colegiado de Curso observará as normas 

estabelecidas em regulamento próprio por ele elaborado e aprovado pelo CEPEG.  

1.6 Das reuniões plenárias do Colegiado de Curso lavrar-se-á ata, a ser assinada pelo 

Presidente e pelo Secretário, designado pelo Presidente, dentre os membros em plenária.  

1.7 O mandato da metade dos membros de cada categoria abrangerá o período de um 

ano e a outra metade de dois anos para que haja renovação parcial a cada ano.  

 



2. DAS ATRIBUIÇÕES 

2.1 Compete ao Colegiado de Curso:  

I. Propor ao CEPEG o Projeto Pedagógico de Curso, bem como o respectivo currículo e 

suas alterações;  

II. Analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, compatibilizando-

os ao Projeto Pedagógico de Curso;  

III. Dimensionar as ações pedagógicas à luz da legislação vigente;  

IV. Apresentar proposta para aquisição de material bibliográfico e demais, de apoio 

didático-pedagógico;  

V. Propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino;  

VI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Regimento.  

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

Para inscreverem-se na Eleição do COLEGIADO, os candidatos deverão atender aos 

seguintes requisitos:  

3.1 Para candidatos do Corpo Discente:  

a) Estar regularmente matriculado no curso que se pretende candidatar ao colegiado;  

b) Ter disponibilidade para participar das reuniões do colegiado; 

c) Ter cursado no mínimo dois semestres.  

3.2 Para candidatos do Corpo Docente:  

a) Fazer parte do corpo docente do curso que se pretende candidatar ao colegiado;  

b) Possuir um dos regimes de trabalho: Tempo Integral (TI) ou Tempo Parcial (TP);  

c) Ter disponibilidade para participar das reuniões do colegiado. 

 

4. DA ELEIÇÃO 

 

4.1 Os candidatos às vagas destinadas ao corpo docente e discente deverão inscrever-se 

na secretaria da coordenação de cursos no período de 12/08 a 16/08/2019. 

4.2 A eleição será realizada no período de 21 a 27/08/2019, sendo disponibilizada uma 

urna nos Blocos I e II, além da lista de presença que deverá ser assinada por todos os 

docentes e discentes votantes. 



4.3 Os candidatos serão eleitos por seus pares através da votação direta; 

4.4 O processo seletivo será realizado por meio de apuração e contagem dos votos aos 

candidatos, sendo eleitos os quatro primeiros que obtiverem o maior nº de votos. 

4.5 O resultado da eleição será publicado na intranet, por meio de Portaria do Diretor 

Geral, na data provável de 30/08/2019. 

4.6 Após o resultado da eleição caberá ao Coordenador de Curso indicar os membros 

que terão mandato de 01 (um) ano ou de 02 (dois) anos. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Os casos omissos referentes à eleição serão resolvidos pela Diretoria Geral. 

 

Juazeiro do Norte, 07 de agosto de 2019. 

 

 

José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral 

 

  

 


