
 

 VOCÊ SABE O QUE É 

CONSELHO DIRETOR? 

 

 

 

 Você sabe o que é o Conselho Diretor? 

 

O Conselho Diretor é um colegiado, composto de nove membros, que discute e aprova as normas 

internas do instituto aplicadas a todos os entes representativos (alunos, professores, técnicos e 

responsáveis de alunos). É ele o responsável, por exemplo, por opinar sobre a proposta 

orçamentária, propor as diretrizes básicas de funcionamento do Instituto, sugerir alterações no 

regimento interno e demais deliberações.  

 

 Quem compõe o Conselho? 

 

O diretor geral do INES, os diretores de departamento (DEPA, DESU, DDHCT e DEBASI) e quatro 

membros que são escolhidos em processo eletivo. 

 

 



 

  Por que está ocorrendo nova eleição em 2017? 

 

 

Os alunos que ganharam a eleição desistiram de atuar no Conselho Diretor, e assim os 

discentes ficaram sem representatividade no Conselho. 

 

 

 Quem pode se candidatar? 

 

1) Alunos regularmente matriculados no INES com idade igual ou superior a 16 anos, que não 

tenham cometido falta grave e que contemplem um dos seguintes requisitos: 

a) alunos do DEBASI que estejam frequentando entre o 9º ano do ensino fundamental 

e o 1º ano do ensino médio, inclusive; 

b) alunos do DESU que estejam em dia com suas obrigações acadêmicas e 

frequentando entre o primeiro período de curso e o período de curso imediatamente anterior 

aos quatro últimos períodos que antecedem a conclusão do curso superior em que estiver 

matriculado. 

 

 

 Qual é a duração do mandato? 

 

O aluno eleito e seu suplente deverão completar o mandato que está em vigor (biênio 2016-2018). 

 



 

     CONSELHO DIRETOR  

CALENDÁRIO- Eleição Aluno  

05/10 a 13/10 Divulgação (explicação) 

16/10 a 20/10 Inscrição dos candidatos 

23/10 a 13/11 Propostas dos candidatos 

(ideias de trabalho) 

14/11 Eleição (voto) 

14/11 Apuração (respostas votos) 

21/11 Homologação (resultado) 

24/11 Posse (assinar)  

Comissão Eleitoral 

Ana Regina (professora Magistério Superior), Tatiana (técnico CRH), Fábio Nascimento (professor EBTT), 

Rosembarg de Souza (aluno DEBASI), Celso (Assessor DG), Matheus Augusto (aluno DESU) e Elizabeth 

(representante dos pais). 


