
 
 
 

INSTITUTO MATONENSE MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 
ELEIÇÕES DE REPRESENTANTES DISCENTES, DOCENTES E FUNCIONÁRIOS 

 
Matão, 24 de setembro de 2020 

 
O Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES torna público o processo 

de eleição de representantes discentes, docentes, funcionários e sociedade para os órgãos 
da administração e avaliação do IMMES, preenchendo as vagas previstas para o Conselho 
Acadêmico, Conselho de Curso de Administração, Conselho de Curso de Direito e Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Os mandatos serão de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 
mais 1 (um) ano, conforme Regimento Geral do IMMES. As submissões de candidaturas 
deverão ser realizadas através de requerimento na Secretaria Acadêmica ou por e-mail 
enviado as Coordenações de Curso até o dia 08 de outubro de 2020 às 19:00h, referenciando 
a vaga específica de interesse, conforme tabela abaixo: 

 
VAGAS DE REPRESENTANTES DA COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE 

ÓRGÃOS VAGAS DISPONÍVEIS 

CONSELHO ACADÊMICO 

1 representante docente do curso de 
Administração escolhido por seus pares 

1 representante docente do curso de Direito 
escolhido por seus pares 

1 representante discente escolhido por seus 
pares* 

1 representante dos funcionários escolhido por 
seus pares 

CONSELHO DE CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

5 representantes docentes do curso de 
Administração escolhidos por seus pares 

1 representante discente do curso de 
Administração escolhido por seus pares* 

CONSELHO DE CURSO DE DIREITO 

5 representantes docentes do curso de Direito 
escolhidos por seus pares 

1 representante discente do curso de Direito 
escolhido por seus pares* 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

2 representantes docentes escolhidos por seus 
pares 

2 representantes discentes escolhidos por 
seus pares* 

2 representantes dos funcionários escolhidos 
por seus pares 

2 membros da sociedade civil 

 
*Observação 1: Para as submissões de candidaturas de alunos, serão aceitos candidatos das 
turmas do 1° ou 2° ano da Administração ou 1°, 2° e 3° ano do curso de Direito, pois 
necessitamos de candidatos aptos para a manter seu cargo com pelo menos 1 (um) ano, com 
a possibilidade de prorrogação por mais 1 (um) ano. 
Observação 2: A eleição ocorrerá de 09 a 14 de outubro de 2020, exclusivamente por um 
formulário online que permanecerá aberto a toda a comunidade acadêmica. Os resultados 
serão divulgados no dia 15 de outubro de 2020. 
 
Atenciosamente, 

 
 

Prof. Paulo Rodrigo Alves Bernardo 
Diretor Geral do IMMES 


