"' .

-·

'1 l'llSTÉR IO DA EDUCAÇÃO
l'l..,TITl TO FEDERAI. DE EIH CA(ÃO. C ll~ CIA E TECNOLOG I A DE SÃ O PA ULO

PORT.t\RI.\ \!" 006 201 1. DI · 10

rn ·: AGOSTO DE 20 11

\D IRETOR.\ DO C!\ \ lPl lS .'\\'. \:\(..ADO DI: IJATÀO DO 1 STITUTO
FF IWR .\I DI · l· l)l 'C1\(,'.t\O. Cli°·i\CI.\ I· rl T\!01 OG IA DI : SÃO P1\ ULO. no uso de suas
atrihuiçc'ic:-. k gai .....
RI SO i. Vi· :
J\n. I'' l· ica i1htituída Conli:.. :-.ün de 1rabalho para e laborar Regimento In terno do Campus
/\' ançu<lo tk \ l<tl ào. com posta do:-. ~cgu intcs intcgra ntes do C RSFN :
( 'Ltud ia Rl'gina Canç;1du Sgorlun rinini s (Diretora):
li
.k ;111 Carlos Rodri gue' da Siha( Prol'.Dr. ):
Ili \l a reia l.t11:ia Ri11att11( Prnl:'.DI''. ):
I\ . ( ·:1rnl ina 1.oun:ncl'tt it Prn1 =1.Di-1• ):
V '-.:1ndro l{ogério lk ~ < Ilha (Prol'. Dr. ).
VI \k\<1ndre r-.forne:-. ( ·ardoso( Prol'.lk).
Parúg r;1 li1 linicu - :\ Comi,-.,:1u J c 1rahalho serú rnordenada pela DC.\.

2" \ Comissão di: 1rahal ho. no pra10 dl.· 90 (no,cnta) dias. a contar da data de
publi cação desta Portaria. l'lahorarú e. por meio de sua coordenadoria. cm:aminharú
li.mmtlrnl'llll' :·1 1)irdori a d1l ( ·arnp us /\' ançado documento contend o propostu (s ) do(s)
rcgimentu(..., , di: qul' se tra ta.
:\rt .

Parúgr;JI\ 1 un ic:o . .\ Dirl·tori a do Camp us \' aJl(,:ado. em face de pedido ex prcssamentc
!'undamentado pela Com is-.,i'i o di: 1raba lho. pmkrú prorrogar o prazo de que trata o caput.
ohscn ado:-. 1i.... cri t0rios de coll\ i:ni0nci a l' opnrtun iJadc.
f\n. , . < > 1·uncio11~1111l'lllu da Comissão de 1raba lho dar-se-á conforme di retrizes
cswbekcida . . l' Jll corn um acPrdo i: rl' p~lrtadas pela :-.ua coordenadoria a todos t1s membros.
4''
Os
nK'mhn1.. .
da
Comi ssão
de
Trabalho
dc,·erào
informar
l ~ mpcs ti' <1111l.'llll' (1 coordcm1d\lria ..;<1bn: l'\ cntwrl impossibi lidade J c presença nas reu ni ões
de traballw .
,\rt.

~
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\
Cnm issào
1.k
1rahalho.
por
sua
coordenadoria.
cicnti ficará
tcmpesti\ llll1l'l1ll' por escrito :r 1)iri:toria do Campu~ . \ ' ançado do não compareci mento de
integran te d;1 ( ·umi ssào de 1rnhallio no local. dia L' hora prc\·iamcnte agenciados para que se.ia
promo\ ida rl·spcc li\ a indi caçftn dc alt i:rno. C \ itando-sc solução de
continu idatk do:-. trabalhos.

\11 I ST l~ RIO DA EIH'CAÇÃO
l'\ ~T I Tl TO FEOF.RAl. DE ED l C,\ ( ÃO. C I Ê 'CIA E TEC OLOGIA DE SÃO PA ULO

-'\rl. ."''
\ Comi:-.:-.üu de
1raha llw el<1hora rá e. por sua coordenado ri a.
enca111i11harú. rni primeiro dia t'1til de cada semana e por me io eletrônico. relatório
di scriminandn o cur-;o do~ trahnlho:-. da ( 'o mi ssão ú 1)irctoria cio Campus !\ ,·anyado. a qual
to111<1rú imediata ci0rn.: in do~ tra bal ho~.
Parúgrnl() li ni co. /\ Di rctori<1 do Campus /\' arn,:ado. assim como os integrantes ele o utras
coorderntylh.'' pmkrJn ap1'l.!~L· 111ar :-. i ~ tcmútica e 11ponunamcntc sugestões j ust i licadas ao texto
ti o(~) prn_ÍL'lul'i). ene<tm inhantlP-a:-. por 111cin eletrônico ú DCA .
. \rt . (l ' ' :\ ~ d ema i s C1>ortlcnaçCks e:--:i stcntes no Campus. prestarão o aporo necessário
no regu lar tksc ll\ oh·i111cnt11 tlu:-. ati' idade:-. tia Cumi ssüo de Traba lho .

.\rt. 7" 1 "'ªPortaria entra ra L'lll 'ig11r na data de sua publicação.

'.'v1atJo. 1O de /\gostu de 20 11

Cl~udla Regina C. Sgorlon Tlnlnls
Diretora de Campus Avançado
Matão/SP
RG: 18097785-4

