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MINISTERIO DA EDUCACAO
~
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PÁULO
CAMPUS MATÃO

Portaria, IFSP nf' MT0.0021/2018, de 26 de fevereiro de 2018
'

_

Derágna Comírrão reiponsáoe/
pe/o Projeto de Fommƒão em
Economia Solidária do IFXP

.

Matão e da' outra:prooz'dënei¿u.

O DIRETOR-GEML DO CAMPUS MATÃO Do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas zaibtúções
regulamentares, com base na Portaria n° 1.339, de 11 de abril de 2017; '

A

RESOLVE:

Art. 1°. Revogar, a partir desta data, a Portaria 11” MT0.07 73/2077, de 7° de dezembro de 2077,
concedendo novo texto ao documento.
,
Art. 2°. CONSTITUIR a Comissão responsável pelo Projeto de Formação em Economia Solidária
do IFSP Matão, com a finalidade de promover O desenvolvimento da economia solidária nos âmbitos

local, regional e estadual, de acordo com os objetivos da PRX para fundação de Incubadoras
Tecnológicas de cooperativas populares (ITCP) e fundação de empreendimentos econômicos
solidários
~
«

Art. 3°. A participação na respectiva comissão contabilizará até três horas semanais a sua presidência
e até duas horas semanais de atividades aos demais membros docentes, relacionadas ao planejamento
e execução do projeto, levando também em consideração que a Comissão deverá reunir-se

ordinariamente, conforme cronograma a ser estabelecido e/ou extraordinariamente, mediante
convocação, entregando ao ﬁnal de cada anorelatório sobre as atividades executadas.

Art. 4°. Essa portaria tem vigência até dezembro de 2018, podendo ser prorrogada por mais um ano,
e designa para a composição da respectiva Comissao os(as) servidores(as).
A

Comissão de Formação em Economia Solidária

Fernanda Carvalho Humann (coordenadora)

Guilherme Francisco Pegler

Alexandra Filipak

Juliana Infante

Ana Carolina Gandini Panegossi

Leandro Vieira

Antônio Marcos Martins

Márcia Luzia Rizzatto

Carla Yuri Kinsen

j Marcio Bender Machado

Felipe Batistella' Filho

j Mauro Prato

Alécio Rodrigues de Oliveira

z

S

T

A -

j Valéria Monteiro da Silva Eleutério Pulitano

Art. 5°. Essa P ortaria entra em vi8or nesta data.

CHmST v1s TOSTA «
Diretor-Geral IFSP Matão

