M IN ISTÉR IO DA f.D CAÇÃO
I N T IT TO FEDE RAL DE EDUCAÇÃO. C I ÊNCI A E TECNOLOG I A DE SÃO PAU LO

PORTAR IA º 003/20 11. DE 19 DE JA EIRO OI: 20 11

o DIRETOR UBSTITUTO DO CJ\MPUS AVA ÇJ\DO DE rvIATÀO DO
STITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊ CIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. no
uso de suas atribuições legais.
RE OLVE:
Arl. 1º Fica instituída Comissão de Trabalho para elaborar Projeto para imp lantação de Curso de
Especialização em Formação de Profe ssores. composta dos seguintes integrantes:
1li Ili IV V-

Armando Dias de Mcde iros(Técni co Admi nistrati vo);
/\ ri stcu Gomes Tininis(Prof'. Dr.):
Jean Carlos Rodrigues ela Sih·a( Pro f.Dr. ):
Sandro Rogéri o de Sousa( Pro r. Dr.)
Tatiana Novack(Téc.J\ssuntos Educac ionai s).

Parágrafo úni co - A Comi ssão ele Trabalho ser{1coordenada pela Coo rd enação de Apo io ao
Ensino.
Arl. 2° Comissão de Traba lho. no prazo de 30 (trinta) dias. a con tar da data de publi cação
desta Portaria. elaborará e. por meio de sua coordenadoria. encami nhará rormalmente ~1 Direto ria
do Campus Avançado documen to contendo proposta (s) do( s) projeto(s) de que se trata.
Parágrafo único. A Diretoria do Campus !\ rnnçado. em race di.: ped ido expressamente
rundamentado pela Comissão de Trabalho. poderá prorrogar o prazo ele que trata o caput.
observados os cri térios de con,·cniência e oportunidade.
An . 3° O funcionamento da Comissão de Trabalho dar-. e-á conforme diretrizes
estabe lec idas crn com um acordo e reportadas pela sua coordenadoria a LOdos os membros.
Arl. ~º Os membros da Comi ssão de Trabalho deverão in formar tempesti vamen te à
coordenadori a sobre eventual impossibilidade de presença nas reuniões de trabal ho.

* º A Com issão de Trabalho. por

1
ua coordenadori a. cicnti fi cará tempestivamcnte por escrito a
Diretori a do Campus Avançado do não comparecimento de integrante da Comi ssão de
Traba lho no local. dia e hora previamente agendados para que sej a promovida respecti va
indicação de alterno. evi tando-se so lução ele co ntinuidade dos traba lhos.
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Art. 5° J\ Comissão de Trabal ho elaborará e. por sua coordenadoria. enca minhará. no
primeiro dia útil de cada semana e por mei o eletrônico. relatório di scriminando o curso dos
trabalhos ela Com issão à Di retori a do Ca mpus A \"ançado. a qual tomará imediata ciência dos
traba lhos.
Parágrafo ún ico. A Diretoria do Campus Avançado. assim como os integrantes de outras
coordenações poderão apresentar sistemática e oportunamente sugestões justificadas ao tex to
do(s) projeto(s ). encaminhando-as por me io eletrônico à Coo rdenação de J\poio ao Ensino.
Art. 6º A Coordenação de Área cio Curso de Tec nologia em Biocombustíveis prestará o
apoio necessári o ao regu lar desenvolvimento das at ividades da Comissão de Trabalho.
Art. 7° l:::sta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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