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Vimos, por meio deste, informar aos docentes que eventuais jus fica vas de ausência nas reuniões dos Conselhos Delibera vos e de

Curso Superior deverão ser apresentadas para as respec vas chefias imediatas, conforme dispõe a legislação vigente que pode ser

consultada no site do IFSP, no link a seguir:

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article?layout=edit&id=55

Os professores que jus ficadamente não puderem comparecer, devem enviar parecer sobre os alunos com situação pendente aos

coordenadores dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos concomitantes/subsequentes e de graduação.

A CTP enviará aos coordenadores e diretores de departamento as listas dos docentes presentes nos Conselhos Delibera vos dos cursos

Técnicos concomitante/subsequente e cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio após o término do prazo para a assinatura.

No caso das reuniões de curso superior, a frequência será verificada pelos coordenadores.

As chefias precisarão informar à DGP apenas as ausências cuja justificativa não tenha sido realizada ou não tenha sido aceita.

Sem mais.

Atenciosamente,

 

13 de janeiro de 2022

assinatura eletrônica
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