MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS HORTOLÂNDIA

PORTARIA HTO.0056/2020, DE 3 DE JULHO DE 2020.
PRORROGA os mandatos dos atuais Conselheiros do CONCAM-HTO até que eleições sejam realizadas e os membros
eleitos tomem posse como conselheiros para recompor o colegiado.

O DIRETOR GERAL/PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS – CONCAM DO CÂMPUS HORTOLÂNDIA DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
regulamentares conferidas pelo disposto na RESOLUÇÃO Nº 01/2016 do CONCAM-HTO, de 2 de junho de 2016, artigo
26, inciso VIII e,
Considerando
Os desdobramentos decorrentes de pandemia da Covid-19 confirmada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) em março de 2020;
A NOTA nº 03, de 14 de março de 2020, do Comitê de Crise do IFSP que suspendeu todas as atividades
presencias nos câmpus do IFSP;
A Portaria nº 1.200, de 23 de março de 2020, que suspendeu o calendário acadêmico de cursos do IFSP;
A concomitância dos trabalhos dos Conselheiros referentes a comissão eleitoral com a suspensão de atividades
presenciais;
O fim dos mandatos dos membros do CONCAM nesse período de excepcionalidade;
O tempo ainda necessário para que o processo eleitoral, ainda que por meios remotos, possa ser concluída;
RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR, a partir de 15 de março de 2020, os mandatos dos atuais Conselheiros do CONCAM-HTO até que
eleições sejam realizadas e os membros eleitos tomem posse como conselheiros para recompor o colegiado.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Assinado eletronicamente,
EDGAR NODA

Diretor Geral
Presidente do CONCAM
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