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M I NISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTIT UT O FEDERAL DE EDUCAÇÃO, C I ÊNC I A E T ECNOLOG I A DE SÃO PA ULO

PORTA RI;\ Nº 002/20 11. DE 19 DE JANE IRO DE 20 11

O DIRETOR SUBST ITUTO DO CAM PUS AVANÇA DO DE M/\ TÃO DO
INSTITUTO r F.DE RAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PA ULO. no
uso de suas alribuições lega is.
RESOLV E:
Art. 1º Fica insti tuída Co mi ssão de Trabalho para elaborar Projeto PROC.1 /\-F IC. composta dos
seguintes in tegra nles:
1li -

Ili IV V-

Armando Dias de Meclciros(Técnico Admini strativo);
Jake linc Andressa Pompeu Vituci(Técn ica Ad mi nistrativa):
.J anele Werle de Camargo Liberatori (Prof.Dra.);
José Marcos Garrido Beraldo(Prof.D r.): e
Tatiana ovack(Téc.Assunlos Educac ionais).

Parágrafo único - A Comi ssão de Trabalho será coordenada pela Coordenação de Apoio ao
Ensino.
Art. 2º A Comissão de Trabalho. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da dala de publicação
desta Portaria. elaborará e. por meio de sua coordenadoria. encami nhará fo rmalm ente à Diretoria
do Ca mpus Avançado documento contendo proposta (s) do( s) projeto(s) de que se trata.
Parágrafo úni co. A Diretori a do Campus Avançado. em face de pedido expressamen te
fu ndamentado pela Comi ssão de Trabalho. poderá prorrogar o prazo de que trata o caput.
observados os critérios de conveniência e oportuni dade.
Art. 3º O fu ncionamento da Comissão de Trabalho dar-se-á conforme diretrizes
estabelecidas em co mum aco rdo e reportadas pela sua coordenadoria a todos os membros.
Art. 4° Os membros da Com issão de Trabalho deverão informar tcmpesti vamente à
coordenadoria sobre eventual impossibilidade de presença nas reu ni ões de traba lho.

§ 1ºA Com issão de Traba lho. por sua coordenadoria. cienti ficará tempesti vamente por escrito a
Diretoria do Campus Avançado do não comparec imento de integrante da Comissão ele
Trabalho no loca l. dia e hora prev iamenlc agendados para que seja promovida respectiva
ind icação de alterno. evitando-se so lução de conti nuidade dos traba lhos.
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Arl. 5º A Comissão de Trabalho elaborará e. por sua coordenadoria. encaminhará. no
pri meiro dia úti l de cada semana e por me io eletrônico. re latório discriminando o curso dos
trabalhos da Comissão à Diretoria do Campus A\·at1çado. a qual tomará imediata ciência dos
trabalhos.
Parágra fo único. A Di retoria cio Campus Avançaclo. assim como os integrantes de outras
coordenações poderão apresentar sistemática e oportunamente sugestões justifi cadas ao texto
clo(s) projeto(s). encaminhando-as por meio eletrôn ico à Coordenação de Apoio ao Ensino.
Art. 6° !\ Coordenação ele Área cio Curso de Tecnologia em Biocombustívei s prestará o
apoio nec.:essá ri o ao regul ar desenvo lvimento elas ati vidades da Comi ssão ele Trabalho.
Art. 7'' Lsta Portaria ent rará em vigo r na data ele sua publicação.

Matão. 19 de Janeiro ele 20 11

