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CONVOCAÇÃO N.º 7/2022 - CTP-SPO/DSP-SPO/DEN-SPO/DRG/SPO/IFSP

 

CONVOCAÇÃO PARA OS CONSELHOS DELIBERATIVOS DOS CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES

 

 

São Paulo, 07 de julho de 2022.

 

 

Nos termos do artigo 42 da Organização Didática do IFSP, aprovada pela Resolução N. 62/2018 e alterada pela Resolução N. 02/2021,
pela Resolução N. 03/2021 e pela Resolução N. 06/2021, comunica-se a realização dos Conselhos Deliberativos dos Cursos Técnicos 
Concomitantes/Subsequentes do IFSP- Câmpus São Paulo, referentes ao primeiro semestre letivo de 2022.

 

Informamos que:

 

1. eventuais justificativas de ausência nas reuniões dos Conselhos Deliberativos deverão ser apresentadas para as respectivas chefias
imediatas, conforme dispõe a legislação vigente, que pode ser consultada no site do IFSP, por meio do link a seguir:

 

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

 

2. são chefias imediatas:

 

DHU, DCM, DIT - os representantes de subárea que compõem os respectivos Departamentos;

DEL - diretor do Departamento;

DME - representante de subárea desse Departamento;

DCC - representante de subárea desse Departamento.

 

3. os professores que, justificadamente, não puderem participar, poderão enviar parecer sobre os alunos com situação pendente aos
coordenadores dos respectivos cursos;

 

4. a CTP enviará para as chefias imediatas as listas dos docentes participantes dos Conselhos Deliberativos após o término do prazo para a
assinatura;

 

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

 

Ainda:

 

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


- a CTP informa que as listas de presença serão disponibilizadas no chat da RNP, por meio de link para preenchimento em formulário,
durante a realização dos Conselhos. A respectiva equipe da CTP/DSP de cada Conselho irá informar quando o link estará no chat;

 

- as atas dos Conselhos estarão disponíveis para que os docentes e coordenadores assinem, no SUAP, em prazo a ser divulgado no
momento do Conselho;

 

- ao entrar nos links da RNP para participar dos Conselhos, é preciso clicar em "Sala Virtual", que fica ao lado direito da tela. Os links são
apresentados a seguir:

 

https://conferenciaweb.rnp.br/events/conselho-de-classe-deliberativo-tecnico-em-edificacoes-vespertino

https://conferenciaweb.rnp.br/events/conselho-de-classe-deliberativo-tecnico-em-edificacoes-noturno

https://conferenciaweb.rnp.br/events/conselho-de-classe-deliberativo-tecnico-em-telecomunicacoes

https://conferenciaweb.rnp.br/events/conselho-de-classe-deliberativo-tecnico-em-eletrotecnica

 

Os Conselhos irão ocorrer conforme cronograma abaixo:

 

Dia 13/07/2022- Quarta-feira

Técnico em Edificações (vespertino): das 15h00 às 17h30min.

Técnico em Edificações (noturno): das 17h40min às 20h10min.

 

Dia 14/07/2022- Quinta-feira

Técnico em Telecomunicações: das 14h00 às 15h50min.

Técnico em Eletrotécnica: das 16h00 às 17h50min.

 

 

Assinado eletronicamente

 

 

Ruthe Sales Carneiro

Coordenadoria Técnico-Pedagógica
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