SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS BIRIGUI

Mem. 1052/2018

Em 17 de agosto de 2018.
À
BRI/DRG

Assunto: Pedido de Convite para Audiência Pública e Reunião CONCAM

1.

Em atendimento aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito

da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023, na
condição de presidente da Comissão Local do PDI, venho solicitar que seja
providenciada a convocação para a 1ª Audiência Pública do câmpus Birigui para o dia
12/09/2018, às 18 horas e 30 minutos considerando prazo para credenciamento, às 19
horas início da sessão e encerramento previsto para as 20 horas. Da mesma forma,
solicito que seja realizada a convocação para a 2ª Audiência para o dia 26/09/2018. As
convocações devem ser encaminhadas às “entidades e instituições públicas e privadas
representativas da sociedade civil, organizações não-governamentais e demais cidadãos
interessados da comunidade”, em atendimento a Portaria nº 1.091, de 17 março de 2015.
2.

A convocação para a realização da Audiência Pública, conforme Portaria

nº 1.091, de 17 março de 2015 deve ser feita, preferencialmente, 10 (dez) dias corridos
antes do evento, “por meio de propaganda escrita e falada, com inserções em jornal de
grande circulação e a fixação de editais em local de fácil acesso e na sede da Prefeitura
Municipal”, assim sendo, atendendo às orientações do documento supracitado, solicito
que a convocação seja publicada no site do câmpus Birigui, que seja solicitada também
a sua publicação no site da Prefeitura Municipal de Birigui e, se houver possibilidade,
divulgação em rádios locais.
3.

A Audiência Pública tem por objetivo apesentar as propostas de ofertas,

reformulações e/ou extinção de cursos no câmpus Birigui, que após os resultados das
audiências precisam passar pela aprovação do Conselho de Câmpus (CONCAM).
4.

O Memorial Descritivo com os resultados das propostas será enviado

para aprovação do CONCAM, sendo assim, solicito que seja convocada reunião
extraordinária do CONCAM em 28/09/2019. Observando que o Memorial Descritivo
deverá ser enviado até 30/09/2018 à Comissão Central, conforme Memorando Circular
05/2018 – Comissão Central do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023.
5.

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Elisangela Aparecida Bulla Ikeshoji
Presidente Comissão Local PDI 2019-2023

