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MINIsTÉ1_zIO DA EDUCAÇÃO
INsTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

`

CAMPUS MATÃO

Portaria n° MT0.0009/2018, de 20 de fevereiro de 2018
I

Conrtz`tuz` a Comísrão de Apoio
ao; Díƒoenter Vestibulando; do
IFÍP Câmpur Matão »e' dá

.

outras}>rooz`o'ëmz'o.f.`

Ç DIRETOR-GERAL' DO CAMPUS l\/l¿ATÃO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNQLOGIA DE SAO PAULO, no uso de suas atribuições
regulamentares, com base na Portaria 2.710, de 05 de agosto de 2015;
RESOLVE:
Art. 1°. Constituir a Comissão de Apoio aos Discentes Vestíbulandos do IFSP Câmpus Matão,
com a finalidade de proporcionar suporte aos discentes de Ensino Médio dos Cursos Técnicos

Integrados que participarão de processos vestibulares ao ﬁnal do ano letivo.
Art. 2°. As ações a serem realizadas pela comissão, com a finalidade de apoio, são:
I.
II.

ofertar simulados de processos vestibulares aos estudantes, em horários distintos das
aulas regulares, seguido de análise de desempenho individual;
organizar visitas técnicas a feiras de proﬁssöes e eventos de visitação a instituições de

ensino superior;
III.
IV.

.

'

-

realizar levantamento e disponibilizar informações sobre os processos seletivos, bem
como sobre as possibilidades de carreira disponíveis;
A
auxiliar os estudantes durante O período de inscrição dos processos seletivos e seus
desdobramentos.
'

Art. 3°. A comissão reunir-se-á ordinariamente, conforme cronograma a ser estabelecido por sua
presidência e/ou extraordinariamente mediante convocação, tendo vigência durante todo O ano

de 2018. A Comissão deverá encaminhar ã Direção-Geral do câmpus relatório final de seus
trabalhos realizados ao término de sua vigência.
_
_
Art. 4°. Designar “os servidores abaixo listados para a composição da comissão, contabilizando
até três horas semanais de atividades para sua presidência e uma hora semanal para os demais
membros, .dedicadas às atividades desempenhadas.
'
.

Nome

A Vinício Moreira dos Santos (presidente)
-

Carlos Eduardo Crestani
Eduardo Carneno Figueira

Filipe Camargo^Dalmatti Alves Lima
Art. 5°. Esta portaria entra em vigor nesta data.
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CHRIs_TIANN DAVIS TOSTA
DIRETOR-GERAL
IFSP MATÃO
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