Ata de reunião Comissão de elaboração de normas internas e acompanhamento de suas implementações,
com relação às Atividades Docentes no IFSP– Nº. 06/2015
Ao décimo quinto dia do mês de junho de 2015, às quatorze horas e trinta minutos, em que estiveram
presentes os membros da comissão central, os professores Amauri dos Santos, do campus São Paulo, Walter
Luiz Andrade de Oliveira e Fabiane Guimarães Vieira Marcondes, do campus Campos de Jordão. A reunião
iniciou com a definição do novo calendário de ação da Comissão Central. O professor Walter sugeriu que as
reuniões presenciais da Comissão Central fossem realizadas nos dias 29/6 e 30/6, pois assim teremos tempo
hábil para organizarmos nossas atividades nos câmpus. A ideia foi aceita pelo professor Amauri e pela
professora Fabiane. Na reunião presencial será definido a data do feedback à comunidade do levantamento
de demandas realizado e demais ações. Diante das manifestações de problemas na comunicação com as
Comissões Locais e também do pedido de um maior tempo para o levantamento das contribuições dos
diferentes campus, ficou decidida a data de 24/06, para que as Comissões Locais possam anexar suas
demandas no formulário no google docs, já enviado anteriormente. O professor Walter ficou responsável em
divulgar por e-mail para todas as Comissões Locais a nova data. Foi definido também, que a professora Fabiane
responderá os e-mails que chegam para cead@ifsp.edu.br, lembrando que suas repostas se concentrarão em
dar informações sobre o processo e não opiniões sobre o assunto em questão. A reunião presencial ocorrerá
em São Paulo, dias 29/06 e 30/06, às 8h30. Sem mais a tratar, o professor Amauri dos Santos encerrou a
reunião às quinze horas, agradecendo a presença. Eu, Fabiane Guimarães Vieira Marcondes, lavrei a presente
Ata que vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão Central presentes à reunião.

