._ .I:?=›z›..‹`zt!-=,z
¬

'Í'

'

5,

W
° 1°.' "^/

\.,... . ,

.S ~->¿‹"~;.. '.r`~\
¬Í
›§:_/f-"..'*...
*Ê
1'
›_ ,_ ‹ ›

~-

g .

~¬¡\2×'-I* '
¡aê!
'EI““`{.
4 .'
11//
f›,¬›§z› " Ê -Í¬

z,
“`

L -.

Á\×

f1z'.›"'Im.›,,¿~'H|¡I›››.m\:.-\`›“
.‹.×IF*
_
-.ir T

MINIsTÉ1_1IO DA EDUCAÇÃO
INsTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE sÃO PAULO
CAMPUS MATÃO

Portaria IFSP n° MT0.0030/2018, de 26 de março de 2018

_

Conƒtituí a C0/nzksao oøganízadora da

II/ Semana da Dinerƒidade do IFSP
Matao e da oníraxpronídëndax.
'

A

...

,
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS l\/IATAO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso de suas atribuições

regulamentares, com basena Portaria n° 1.339, de 11 de abril de 2017;

'

RESOLVE:

Art. 1°. Constituir a Comissão organizadora da 'TV Semana da Dz`nmz`dade.' Desenhando a.r Dzﬁren§aƒ”
do IFSP Matão com a finalidade de ro or reflexões acerca da diversidade humana e contribuir
para amphar o debate e a formação dos estudantes .do ensino médio e do ensino superior a fm
de contemplar temas variados em destaque na sociedade possibilitando ampliar a compreensão
do outro › tal como ser que em sociedade com artilha conhecimentos 9 motiva reﬂexões e
evidencia a necessidade de garantir equidade, acesso, voz e vez.
Art. 2°. Enquadram-se como objetivos do evento.
_
I. Reconhecer e valorizar a diversidade humana, partindo do um processo de conhecimento e
respeito das identidades sociais, culturais, raciais e de gênero;
II. Reconhecer e valorizar a diversidade, que está intrinsecamente ligada ao respeito ao outro,
com suas crenças, credos, valores, maneiras de olhar e se inserir nomundo;
III. Promover a difusão de conhecimentos e O debate na escola e comunidade externa sobre
temas tão iinportantes para O desenvolvimento da cidadania;
E
,

z

.

IV. Sensibilizar para a importância da escola como um espaço ímpar para a quebra do
preconceito, discriminação e real construção de um senso crítico e de respeito ao outro.
Art. 3°. A comissão reunir-se-á ordinariamente conforme crono rama a ser estabelecido or sua
presidência e/ ou extraordinariamente mediante convocação, tendo vigência durante todo o
primeiro semestre letivo de 2018. A Comissão deverá encaminhar à Direção-Geral do câmpus
relatório final de seus trabalhos realizados ao término de sua vigência.
\
A
Art. 4°. Designar os(as) servidores(as) abaixo listados(as) para a composição da comissão,
estipulando também a quantidade máxima de horas semanais de atividades atribuídas a seus
membros docentes, conforme especiﬁcações.
“
Comissão IV Semana da Diversidade
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Valquiria Pereira Tenório - Presidente (3h)
Alan Eric Fonseca (211)
Alexandra Filipak (2h)
Antônio Marcos Martins (2h)

Djenane Sichieri Wagner Cunha (2h)
Fernanda Carvalho Humann (211)
Juliana Barbosa Consoni (211)
Mauro Prato - Secretário (Sh)
Patrícia Olsen de Souza (2h)

Wagiier Santos Araujo (211)

A

Art. 5°. Esta portaria entra em vigor nesta dataÍ

CHRISTIANN DAVIS TosTA
DIRETOR-GERAL IFSP MATÃO
/

