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Portaria IFSP n° MT0.00108/ 2018, de 14 de dezembro de 2018
Constitui

a

Camí.f.rã0

de

Caﬁluníúufão I/Íi.rua/ do IFSP
Matão e da' ozltrarpmuídënciaƒ.

Q DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS MATÃO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
regulamentares, com base na Portaria n° 1.339, de 11 de abril de 2017;
RESOLVE:
Art. 1°. Constituir a Comissão de Comunicação Visual do Câmpus Matão do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) convalidando os atos de seus membros
conforme data individual de ingresso e estabelecendo sua vigência até dezembro de 2018.
Art. 2°. A respectiva comissão desempenhará atividades voluntárias através da elaboração de
trabalhos gráficos que atendam às demandas da comunidade interna do câmpus e deverá ao final
de seus trabalhos apresentar relatório das atividadesrealizadas.
'
'
Art. 3°. A participação na Comissão contabilizará até três horas semanais de atividades ã sua
presidência e até duas horas de atividades semanais aos demais membros docentes participantes,
relacionadas às atividades de idealização e confecção das artes.
'
Art. 4°. Designar os(as) servidores(as) abaixo listados(as) como membros da comissão, com
indicativo de sua data individual de ingresso.
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_

Nome

Ingresso

Fernanda Carvalho Humann (presidente)

01/02/2018

Alan Eric Fonseca

01/02/2018

Djenane Sichien Wagner Cunha

01/02/2013

Fabio 1-Ienúquﬁ Lzzpzi Boszhzsi

01/02/2018

iGiseli Barbieri do Ámaral Lauand

25/Q7/2013

Johny Ferreira Barbosa

24/09/2018

Marcos Gabriel Bassoli

01/02/2018

Art. 5°. Conceder carga horária de até três horas de atividades semanais e convalidar atos praticados
pela professora Christiane Aparecida Tragante perante a Comissão de Comunicação Visual de 1°
de fevereiro de 2018 a 24 de julho de 2018.
Art. 6°. Esta portaria entra em vigor nesta data.

Cr-IRIISTIANN Davis TosTA
DIRETOR-GERAL
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