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Monica Maria Biancolin <monicabiancolin@ifsp.edu.br>

Estatuinte antiga 
1 mensagem

Cleide Matheus Rizzatto <cleide.rizzatto@ifsp.edu.br> 3 de agosto de 2021 18:19
Para: MÔNICA MARIA BIANCOLIN <monicabiancolin@ifsp.edu.br>

Mônica, isso é de quando respondemos ao memorando para o processo que foi aberto ao
suspenderem a Estatuinte (não achei esse memorando ainda...) 
Tem links aí e no relatório também, mas é aquilo, né? as páginas acho que nem existem
mais... 

De: "Cleide Matheus Rizzatto" <cleide.rizzatto@ifsp.edu.br> 
Para: "JOAO PAULO PEREIRA" <joaopaulo@ifsp.edu.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 21 de março de 2016 1:11:31 
Assunto: Estatuinte... 

Caro João Paulo, 

Como membro da Comissão Local da Estatuinte de Suzano, preciso responder às questões do
Memorando 23/2016 dos Autos 23305.003847.2015-10. 
Só conseguirei fazer isso no final desta semana, pq estou participando de um evento com os
estudantes do Integrado em várias instituições (UFABC, IFT, USP). 

Sei que não é suficiente responder por e-mail, mas de qq forma adianto algumas respostas: 

a) Sobre o Seminário de Inquietação e a Assembleia, ambos foram realizados no campus
Suzano. 
O Seminário de Inquietação consta do calendário letivo de 2015 (em anexo) e foi realizado em
19/02/2015. A Assembleia foi realizada em 20/maio/2015, a ata está em anexo também. Os
meios usados para divulgação das atividades da Estatuinte no campus foram prioritariamente
o e-mail institucional e a página do Facebook da escola. No portal do campus, também há um
link com informações sobre a Estatuinte (http://szn.ifsp.edu.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=439&Itemid=218).  Em algumas ocasiões também colocamos
informações impressas nos murais. 

b) Os meios de divulgação da Estatuinte foram, como dito na questão 1), o email institucional e
a página do Facebook da escola. Para anexar essa documentação, vou precisar buscar na
minha conta de e-mail as mensagens enviadas... 

c) Os servidores e estudantes foram informados de que cada segmento deveria ter seu
delegado (isso já tinha sido falado no Seminário de Inquietação, mas foi enfatizado mesmo na
Assembleia). Na Assembleia, combinamos de esperar que os candidatos a delegados se
apresentassem. Isso não aconteceu, então enviamos mensagem insistindo na participação.
Como não houve resposta, os delegados foram os próprios membros da comissão.  

d) Sim, e os colegas/estudantes do campus Suzano foram informados e tinham acesso pelo
link colocado no portal do campus.  

Até breve, 
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3 anexos

info ESTATUINTE_new.docx 
22K

relatório_Estatuinte Suzano.pdf 
270K

CALENDÁRIO_SUPERIOR_2015_FINAL.pdf 
2434K
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