
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CONSELHO SUPERIOR

CONVOCAÇÃO Nº 1/2017/CONSUP/IFTO

Palmas, 9 de março de 2017.

Convocamos  Vossa  Senhoria  para  a  1ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho
Superior, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, a realizar-se
no dia 16, de março de 2017, quinta-feira, a partir das 14he30, no auditório I da Reitoria,
com a seguinte pauta:

1. Informes gerais;

2. Aprovação da ata anterior;

3. Deliberação acerca da convalidação da Resolução ad referendum n.º 5/2016/CONSUP
/IFTO,  de  22  de  novembro  de  2016,  que  altera  a  Resolução  ad  referendum  n.º  8/2014
/CONSUP/IFTO,  de  19  de  dezembro  de  2014,  convalidada  pela  Resolução  n.º 4/2015
/CONSUP/IFTO, de 10 de fevereiro de 2015, que autoriza o funcionamento do curso técnico
em Informática,  integrado ao ensino médio do Campus  Colinas do Tocantins,  do  IFTO,
conforme autos do Processo n.º 23235.002945.2014-11;

4. Deliberação acerca da convalidação da Resolução ad referendum n.º 6/2016/CONSUP
/IFTO,  de  22  de novembro  de 2016,  que  altera  a   Resolução ad  referendum  n.º  8/2014
/CONSUP/IFTO,  de  19  de  dezembro  de  2014,  convalidada  pela  Resolução  n.º 4/2015
/CONSUP/IFTO, e alterada pela Resolução ad referendum n.º 5/2016/CONSUP/IFTO,  de 22
de novembro de 2016, que aprova as alterações do projeto pedagógico do curso técnico em
Informática, integrado ao ensino médio, do Campus Colinas do Tocantins, do IFTO, conforme
autos do Processo n.º 23235.002945.2014-11;

5. Deliberação acerca da convalidação da Resolução ad referendum n.º 7/2016/CONSUP
/IFTO, de 22 de dezembro de 2016, que altera a Resolução n.º 18/2014/CONSUP/IFTO, de
27  de  junho  de  2014,  que  autoriza  o  funcionamento  do  curso  técnico  em  Informática
subsequente ao ensino médio, do Campus Colinas do Tocantins, do IFTO, conforme autos do
Processo n.º 23235.000162.2014-01;

6. Deliberação acerca da convalidação da Resolução ad referendum n.º 8/2016/CONSUP
/IFTO, de 22 de dezembro de 2016, que altera a Resolução n.º 18/2014/CONSUP/IFTO, de
27 de junho de 2014, alterada pela Resolução ad referendum n.º 7/2016/CONSUP/IFTO, de
22 de dezembro de 2016,  que aprova as alterações do projeto pedagógico do curso técnico
em Informática subsequente ao ensino médio do Campus Colinas do Tocantins, do IFTO,
conforme autos do Processo n.º 23235.000162.2014-01;
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7. Deliberação acerca da Resolução n.º 1/2017/CONSUP/IFTO, de 16 de março de 2017,
referente à alteração da Resolução n.º 54/2015/CONSUP/IFTO, de 11 de dezembro de 2015,
que nomeia os membros titulares e suplentes do Conselho Superior do Instituto Federal de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Tocantins.  (Processo  registrado  no  SEI  n.º
0201258.00000298/2017-90);

8. Deliberação acerca do Relatório Anual de atividades de Auditoria Interna - RAINT-,
exercício  2016,  do  Instituto  Federal  do  Tocantins,  conforme  autos  do  Processo  n.º
23235.002983.2017-17;

9. Deliberação  acerca  da  aprovação  do  projeto  pedagógico  do  curso  técnico  em
Agricultura concomitante ao ensino médio do Campus Avançado Lagoa da Confusão,  do
Instituto  Federal  do  Tocantins,  conforme  autos  do  Processo  n.º  23235.003361.2015-44.
(Processo registrado no SEI n.º 23235.006069/2017-45);

10. Deliberação  acerca  da  aprovação  do  projeto  pedagógico  do  curso  superior  de
Bacharelado em Engenharia Civil  do Campus Gurupi,  do  Instituto  Federal  do Tocantins,
conforme  autos  do  Processo  n.º  23338.000121.2016-11.  (Processo  registrado  no  SEI  n.º
0103537.00000194/2017-89);

11. Deliberação  acerca  da  aprovação  do  projeto  pedagógico  do  curso  superior  de
Tecnologia  em  Gestão  Pública  do  Campus  Gurupi,  do  Instituto  Federal  do  Tocantins,
conforme  autos  do  Processo  n.º  23338.000075.2016-50.  (Processo  registrado  no  SEI  n.º
0103537.00000182/2017-05);

12. Deliberação acerca da aprovação de alteração do projeto pedagógico do curso técnico
em Agricultura subsequente ao ensino médio do Campus Avançado Lagoa da Confusão, do
IFTO, conforme autos do Processo n.º 23235.002402.2014-02. (Processo registrado no SEI
n.º 23235.006048/2017-20);

13. Deliberação acerca da aprovação de alteração do projeto pedagógico do curso superior
de  Tecnologia  em  Sistemas  para  Internet  do  Campus  Palmas,  do  Instituto  Federal  do
Tocantins, conforme autos do Processo n.º 23146.000817.2007-63. (Processo registrado no
SEI n.º 23235.002446/2017-77);

14. Deliberação acerca da aprovação  de alteração do projeto pedagógico do curso técnico
em Agropecuária subsequente  ao ensino médio do Campus  Avançado  Pedro  Afonso,  do
Instituto  Federal  do  Tocantins,  conforme  autos  do  Processo  n.º  23235.001470.2015-27.
(Processo registrado no SEI sob o n.º 0103537.00000214/2017-35);

15. Deliberação  acerca  da  aprovação  do  Calendário  Escolar  2017  dos  cursos  técnicos
integrados (regular e Eja), subsequentes, concomitantes e FIC -Proeja do Campus Araguaína,
do Instituto Federal do Tocantins, conforme autos do Processo n.º 23237.006934.2016-52.
(Processo registrado no SEI n.º 0105082.00001260/2017-90); 

16. Deliberação acerca da aprovação do Calendário Escolar 2017 dos cursos técnicos do
Campus  Avançado  Pedro  Afonso,  do  Instituto  Federal  do  Tocantins,  conforme autos  do
Processo  n.º  23235.008746.2016-89.  (Processo  registrado  no  SEI  sob  o  n.º
0103537.00000440/2017-65);

17. Deliberação  acerca  da  aprovação  do  Calendário  Acadêmico  2017  dos cursos  de
graduação do  Campus  Araguaína,  do  Instituto  Federal  do  Tocantins,  conforme autos  do
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Processo n.º 23237.006933.2016-16. (Processo registrado no SEI n.º 23235.006086/2017-82);

18. Deliberação acerca da aprovação do Calendário Escolar 2017 dos cursos de graduação
do Campus Dianópolis, do Instituto Federal do Tocantins, conforme autos do Processo n.º
23481.000400.2016-21. (Processo registrado no SEI n.º 0103537.00001849/2017-34);

19. Deliberação  acerca  da  aprovação  do  Calendário  Escolar  2017  dos  curso  técnicos
integrados (regular e EJA) e subsequentes do Campus Dianópolis, do Instituto Federal do
Tocantins, conforme autos do Processo n.º 23481.000399.2016-34. (Processo registrado no
SEI n.º 0103537.00001079/2017-76);

20. Deliberação  acerca  da  aprovação  do  Calendário  de  Reuniões  2017,  do  Conselho
Superior  do  Instituto  Federal  do  Tocantins.  (Processo  registrado  no  SEI  n.º
23235.006143/2017-23);

Francisco Nairton do Nascimento
Presidente do Conselho Superior

Documento  assinado  eletronicamente  por  Francisco  Nairton  do  Nascimento,
Presidente,  em 09/03/2017, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ifto.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0028912 e o código
CRC 68F5C7DA.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul
CEP 77.020-450      Palmas - TO
(63) 3229-2200
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23235.004197/2017-54 SEI nº 0028912
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