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CONSELHO DE CÂMPUS
CONCAM
(2ª LESGISLATURA: 2018 a 2020)

CONVOCAÇÃO
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
DATA: 22/10/2019 (terça-feira)
HORÁRIO: 18:30 às 20:00 horas

O Presidente do Conselho de Câmpus do Instituto Federal de Educação,Ciência e
Tecnologia de São Paulo - Câmpus Sorocaba – IFSP-SOR, Denilson de Camargo Mirim, no uso de suas
atribuições previstas na Resolução do Conselho Superior do IFSP nº 45/2015 (15/06/2015),
convoca os(as) Conselheiros(as) para participarem da 6ª Reunião Ordinária do ano de 2019,
a realizar-se no dia 22 de outubro de 2019, terça-feira, às 18:30 horas, no IFSP Sorocaba,
situado a Rua Maria Cinto de Biaggi, nº 130 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba-SP,
para tratar da seguinte pauta:

I. EXPEDIENTE:
Comunicação da Presidência e dos Conselheiros(as).


Informes da Presidência.



Apreciação da justificativa de faltas dos Conselheiros(as).



Moção de agradecimento ao Conselheiro: André Lucas de Macedo Santos (discente).



PROCESSO SELETIVO DO IFSP - 1º SEMESTRE 2020: https://processoseletivo.ifsp.edu.br.
- Técnico em ADMINISTRAÇÃO concomitante/subsequente (noturno)
- Técnico em ELETROELETRÔNICA concomitante/subsequente (noturno)
- Técnico em MECATRÔNICA concomitante/subsequente (vespertino)
- Técnico em ADMINISTRAÇÃO integrado ao Ensino Médio (matutino/vespertino)
- Técnico em ELETROELETRÔNICA integrado ao Ensino Médio (matutino)



4º TRIF-Torneio de Robótica do IFSP 2019:
dia 08/11/2019 (sexta-feira) no IFSP em SÃO PAULO-SP.
http://www.facebook.com/torneioroboticaifsp



10º CONICT/IFSP 2019
(Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia / Congresso de Pós-Graduação):
dias 27/11/2019 (quarta-feira) e 28/11/2019 (quinta-feira) no PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA-SP.
http://conict.ifsp.edu.br



Evento RH - Inovação RH:
dia 30/11/2019 (sábado).
https://www.facebook.com/ifspgestaorh



Eleição de recomposição do CONSELHO DE ENSINO DO IFSP:
votação ocorrerá nos dias 4 e 5 de novembro de 2019, via sistema AURORA.
http://aurora.ifsp.edu.br



Processo Eleitoral (ocorrerá no 1º semestre de 2020)
para a composição dos segmentos no CONSELHO DE CAMPUS (CONCAM)
para o mandato 2020 a 2022:

▪ docente (3 vagas para titular e 3 vagas para suplente),
▪ técnico-administrativo (3 vagas para titular e 3 vagas para suplente),
▪ discente (3 vagas para titular e 3 vagas para suplente),
▪ comunidade externa - egresso/pais de alunos
(1 vaga para titular e 1 vaga para suplente) por sorteio,

▪ comunidade externa – poder público municipal / estadual
(1 vaga para titular e 1 vaga para suplente) aprovada pelos membros internos do Conselho de Câmpus.
http://sor.ifsp.edu.br/index.php/conselho-de-campus/eleicoes



SOTAQUES – Coral do IF:
todas as quintas-feiras das 17h45 as 18h45 no IFSP Sorocaba - polo monsenhor.

II. ORDEM DO DIA / PAUTA:

1.

Aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária do CONCAM em 2019 (17/09/2019).

2.

Declaração de Vacância do Conselheiro: André Lucas de Macedo Santos (discente).

3.

Apreciação da proposta de alocação de salas de aula para o ano de 2020.

4.

NORMA / REGULAMENTO INTERNO
dos LABORATÓRIOS DE INDÚSTRIA (ELETROELETRÔNICA/MECATRÔNICA)
DO IFSP - CAMPUS SOROCABA.
(Referência: Resolução CONSUP/IFSP nº 26/2016)
APRESENTADOR: CEL - Coordenador do Curso Técnico em Eletroeletrônica.
http://sor.ifsp.edu.br/index.php/laboratorios-da-area-industria-coordenadoria-de-eletroeletronica-e-mecatronica

III. SUGESTÃO(ÕES) DE ITEM(NS) DE PAUTA.

Importante:


Pedimos a todos os(as) Conselheiros(as) que atentem para o fato de nossa reunião iniciar,
impreterivelmente, às 18:30 horas com vistas a que não seja impactado o bom andamento
de nossos trabalhos.



Favor confirmar sua presença, o mais breve possível, via e-mail resposta retornado a este
Colegiado no que se refere à ratificação de seu comparecimento nesta ocasião assim como,
por gentileza, afirmar o recebimento desta comunicação/mensagem, previamente, até a
data de 17/10/2019 (quinta-feira), impreterivelmente até as 12:00 horas ao e-mail:
drg.sor@ifsp.edu.br.



Solicitamos que as justificativas de não comparecimento (ausência) nos sejam enviadas,
formalmente, até a data de 17/10/2019 (quinta-feira), impreterivelmente até as 12:00 horas
ao e-mail: drg.sor@ifsp.edu.br.

Observações:


Os trabalhos no Conselho de Câmpus (CONCAM) são considerados de natureza preferencial
e tem prioridade sobre quaisquer outras atividades administrativas ou acadêmicas do IFSP.



Resolução CONSUP/IFSP nº 45/2015 (15/06/2015):
“Art. 23 Perderá o mandato qualquer membro do CONCAM que:
IV. Faltar, sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou quatro alternadas;”



Sugestões de itens de pauta podem ser enviados para o endereço eletrônico: drg.sor@ifsp.edu.br
com as informações (itens/proposições) a serem inclusos em Pauta para as próximas
Reuniões Ordinárias do Conselho de Câmpus do IFSP Sorocaba.
Lembramos que, juntamente com vossa solicitação, é necessário que nos seja encaminhado todo o material
(documentos) pertinente(s) digitalizado(s) (minutas em formato Word) via e-mail assim como o nome completo, email(s) e telefone(s) para contato do(s) respectivo(a)s apresentadore(a)s de cada matéria/proposição para o
endereço eletrônico: drg.sor@ifsp.edu.br .



Encaminhamos anexos a esta mensagem os documentos/materiais necessários a serem
apreciados/tratados em ocasião conforme o disposto a seguir para vossa
ciência/acompanhamento. Posteriormente, caso seja necessário, encaminharemos os
documentos/materiais complementares para apreciação.

Sorocaba-SP, 11 de outubro de 2019.

