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1. Das Disposições Iniciais 

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano do Campus Rio Verde por meio da Direção de Ensino

(DIREN), em consonância com a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), torna publico a realização de processo eleitoral

para escolha dos Membros da Comissão Local de Avaliação dos Relatórios de A vidades Docentes (CLARAD) do

IFGoiano - Campus Rio Verde, conforme o Regulamentos de A vidades Docentes do Ins tuto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia Goiano que dispõe sobre o regulamento de atividades docentes do IF Goiano

2. Da CLARAD

A gestão, avaliação e acompanhamento das atividades docentes será executado pelas Comissões Locais de

Acompanhamento e Avaliação (CLAA) e, pela Comissão Central de Acompanhamento e Avaliação do Regulamento

das Atividades Docentes (CCRAD), em âmbito institucional.

§1o A CLAAs, ins tuídas por portaria do Diretor da Unidade do campus ou campus avançado, serão compostas,

preferencialmente, por:

I- docentes indicados pelas diretorias (ou equivalentes) de ensino, de pesquisa, pós- graduação e inovação e de

extensão,

II-pelo presidente ou representante da CPPD local

III- um representante da gestão de pessoas do campus.

IV - dois docentes eleitos entre seus pares.

§2o O presidente da CLAA deverá ser eleito entre os membros dessa comissão.

3. Das Vagas 

Serão ofertadas duas vagas para compor a comissão local (CLARAD) para os docentes efe vos do Campus Rio

Verde do IFGoiano.

4. Das Inscrições 

4.1 O processo eleitoral deverá ocorrer conforme cronograma especificado no quadro. 

Etapas  Datas, local e horários 



Publicação do Edital 07 de novembro de 2022. 

Prazo para questionamento do Edital Até 24h após o lançamento do edital 

Inscrições dos candidatos  via SUAP 09 de novembro de 2022

Publicação das inscrições homologadas 10 de novembro de 2022

Prazo para recursos
Até 24h após a publicação das

inscrições homologadas 

Votação via SUAP, 7h às 22h 14 de novembro de 2022

Publicação do resultado preliminar da eleição (website

institucional) 
16 de novembro de 2022 

Prazo para recursos
Até 24h após a publicação do

resultado preliminar 

Publicação do resultado final da eleição (website

institucional) 
18 de novembro de 2022 

4.2 As inscrições dos candidatos serão realizadas via Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, de

acordo com as datas descritas no quadro do item 4.1. 

4.3 Poderão se inscrever para o cargo todos os docentes efe vos  do IFGoiano - Campus Rio Verde que não

pertecem a atual Comissão Local de Atividades Docentes. 

§2º Os professor será eleito por um período de dois anos, podendo ser reconduzido. 

§3º A composição poderá ser alterada no caso dos componentes perderem a condição adquirida.

4.5 Os candidatos docentes deverão realizar sua inscrição no SUAP, conforme estabelecido no item 4.2, e

aguardar a homologação pela comissão eleitoral. Não havendo o mínimo de três candidatos inscritos, os membros

para comporem a CLARAD serão indicados pelo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus. 

5. Da Eleição 

5.1. O regime de votação será no dia 14 de novembro de 2022 das 7h às 22h via SUAP. 

5.2. Serão considerados docentes eleitores todos aqueles que pertencem ao quadro de servidores efe vos. Cada

docente poderá votar em apenas um candidato. 

5.3 O voto deverá ser secreto para todos os representantes. 

5.4 Será permitido a qualquer candidato acompanhar todas as etapas do processo eletivo. 

6. Da apuração dos votos e da divulgação dos resultados 

6.1 A apuração dos votos dos docentes será realizada no dia 16 de novembro de 2022. 

6.2 Serão eleitos como os docentes com maior número de votos. No caso de empate será eleito o docente mais

antigo na instituição. Permanecendo o empate, será eleito o docente com maior idade.






