MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 004/2011, DE 19 DE JANEIRO DE 2011

O DIRETOR SUBSTITUTO DO CAMPUS AVANÇADO DE MATÃO DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° Fica instituída Comissão de Trabalho para elaborar Projeto para implantação de Curso de
Pós-Graduação em Acúcar e Álcool ou Biocombustíveis, composta dos seguintes integrantes:
,
--- ·----- · - · ·-u~
I- Aristeu Gomes Tininis(Prof.Dr.);
II- Claudia Regina Cançado Sgorlon Tininis(Prof.Dt1.);
ill - Danilo Luiz Flumignan(Prof.Dr.);
IV -Janete Werle de Camargo Liberatori(Prof.Dt1.);
V -José Marcos Garrido Beraldo(Prof.Dr.);
VI- Sandro Rogério de Sousa(Prof.Dr.)
VII- Tatiana Novack(Téc.Assuntos Educacionais).
Parágrafo único - A Comissão de Trabalho será coordenada pela Coordenação de Área do
Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis.
Art. 2º A Comissão de Trabalho, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação
desta Portaria, elaborará e, por meio de sua coordenadoria, encaminhará formalmente à Diretoria
do Campus Avançado documento contendo proposta (s) do(s) projeto(s) de que se trata.
Parágrafo único. A Diretoria do Campus Avançado, em face de pedido expressamente
fundamentado pela Comissão de Trabalho, poderá prorrogar o prazo de que trata o caput,
observados os critérios de conveniência e oportunidade.
Art. 3° O funcionamento da Comissão de Trabalho dar-se-á conforme diretrizes
estabelecidas em comum acordo e reportadas pela sua coordenadoria a todos os membros.
Art. 4º Os membros da Comissão'' de Trabalho deverão informar tempestivamente à
coordenadoria sobre eventual impossibilidade de presença nas reuniões de trabalho.

§ l ºA Comissão de Trabalho, por sua coordenadoria, cientificará tempestivamente por escrito a
Diretoria do Campus Avançado do não comparecimento de integrante da Comissão de
Trabalho no local, dia e hora previamente agendados para que seja promovida respectiva
indicação de alterno, evitando-se solução de continuidade dos trabalhos.
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Art. 5º A Comissão de Trabalho elaborará e, por sua coordenadoria, encam inhará, no
primeiro di a útil de cada semana e por meio eletrônico, relatório di scriminando o curso dos
trabalhos da Comissão à Diretoria do Campus Avançado, a qual tomará imediata ciência dos
trabalhos.
Parágrafo único. A Diretoria do Campus Avançado, assim como os integrantes de outras
coordenações poderão apresentar sistemática e oportunamente sugestões justificadas ao texto
do(s) proj eto(s), encaminhando-as por meio eletrônico à Coordenação de Apoio ao Ensino.
Art. 6° A Coordenação de Área do Curso de Tecnologia em Biocombustíveis prestará o
apoio necessário ao regu lar desenvolvi mento das atividades da Comissão de Trabalho.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Matão, 19 de Janeiro de 20 11

Armando Di as de Medeiros
Diretor Substituto Campus A v~nçado de Mntão
RG: 25.597.776- 1
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De: Aristeu Tininis (aristeuif@yahoo.com.br)
Para: janete.liberatori@gmail.com; srsousa@hotmail.com;
Data: Terça-feira, 18 de Janeiro de 2011 17:52:29
Cc: medeiros.armando@hotmail.com; dlflumig@yahoo.com.br;
jmgberaldo@yahoo.com. br; tatiananovack@hotmail.com; jaki_ vetuci@hotmail.com;
sgorlonc@hotmail.com;
Assunto: Acucar e alcool x Biodiesel

Olas
Estou enviando tres projetos:
1) Incompleto de acucar e alcooV
2) Completo e precisando adequar ao IFSP de Biodiesel,
3) projetro Biodiesel com os dados de Sertaozinho.
\.,' Como iremos montar primeiro a especializacao em Ae Alcool, proponho que vcs
editem o primeiro, usando o segundo e terceiro de modelo.
dividam o trabalho, pois as informacoes de Rio Verde deveraio ser alteradas ... pra Sao
Paulo, Matao ...
Devemos ter alguns textos ja escritos em nosso PDI na pagina do IFSP ... eh um
comeco ...
Vamos marcar um primeiro prazo para acertos na proxima sexta feira???

Bom trabalho a todos ...

Prof. Dr. Aristeu Gomes Tininis
Coordenador de Área - Biocombustíveis

Campus Avançado de Matão
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Fone 16 9761 7078
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Para: danilo@iq.unesp.br
Cc: Dr Sandro Rogério de Sousa <srsousa@hotmail.com>; aristeuif@yahoo.com.br
Enviadas: Terça-feira, 18 de Janeiro de 201114:44:35
Assunto: Enc: projetos imprimir

----- Mensagem encaminhada---De: aristeu gomes <aristeucefetrv@yahoo.com.br>
Para: sgorlonc@hotmail.com
Enviadas: Segunda-feira, 9 de Junho de 2008 16:39:46
Assunto: projetos imprimir

------·----·---· --·

Abra sua conta no Yahoo! MaH, o único sem limite de espaço para armazenamento!
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