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CONVITE

REUNIÃO COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

CURSOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA  E ELETROTÉCNICA (INTEGRADOS)

Senhores pais ou responsáveis,

. O IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas, tem a honra em convidá-los, para a

nossa Reunião de Pais,  referente ao 1º Bimestre de 2019,  que acontecerá no dia 20.05.2019, às

19:00h, no AUDITÓRIO deste, tendo como pauta, o que se segue:

. Diretor Geral – Professor Thiago Caproni Tavares:

* Apresentação orçamentária do Campus e ações a serem executadas por conta dos 
contingenciamentos (cortes);
* Discussão sobre medidas de segurança no Campus.

. Diretor de Desenvolvimento Educacional – Professor Mateus dos Santos:

*Apresentação da nova Coordenadoria Pedagógica e de Assistência Estudantil;
*Outras informações pertinentes.

Coordenador de Ensino – Professor André Gripp de Resende Chagas:

* Apresentação do novo procedimento de acompanhamento de alunos;
* Alteração do calendário em função da paralisação;
* Recuperação Semestral;
*Entrega dos Boletins.

. Sabemos da importância da parceria entre Escola/Alunos/Famílias e temos ciência

dos grandes desafios enfrentados hoje por estes segmentos.  Porém, acreditamos que,  dialogando,

refletindo e agindo juntos, conquistaremos mais êxito na educação de nossos alunos.

. Desde já, agradecemos,  e enfatizamos que vossa presença é imprescindível.

Coordenadoria Pedagógica e de Assistência Estudantil – CPAE
Coordenadoria de Ensino – CEN

Diretor de Desenvolvimento Educacional - DDE
Diretor Geral - DG
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