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Fundação Ed u cac i ona l do Municíp i o de Assis
Ins ti tu t o Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus " José Santi ll i Sobrinho "

PORTARIA N.o 40, de 01 de Outubro de 2018
Direção do IMESA

Designa Comissão responsável
pelo Projeto "FEMA ETHOS"

Gerson José Beneli, Diretor do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
(IMESA) , no uso de suas atribuições legais, expede a seguinte portaria:
Artigo 1° - Nomeia e constitui Comissão responsável pelo Projeto de Extensão
Universitária "FEMA ETHOS".
Artigo 2° - A Comissão será composta pelos professores :
- Adriana Avanzi Marques Pinto
- Daniel Augusto da Silva
- Fernanda Cenci Queiroz
- Maria Eulália Baleotti
- Rosângela Gonçalves da Silva
- Verusca Kelly Capellini
Artigo 3° - Os professores ficarão responsáveis pela seleção e treinamento
dos alunos conforme regimento da FEMA ETHOS , pela organização das
atividades junto às instituições externas (públicas , privadas e filantrópicas) ,
bem como pela divulgação e registros de todas as ações previstas e/ou
realizadas .
Artigo 4° - Aprova uma jornada de 08 horas mensais para o desenvolvimento
do trabalho aos professores Adriana Avanzi Marques Pinto , Daniel Augusto da
Silva , Rosângela Gonçalves da Silva e Verusca Kelly Capellini , no período de
01/10/2018 a 20/12/2018 , de acordo com a Portaria FEMA nO 24 , de 09 de
maio de 2003 .
Artigo 50 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publ icação ,
revogadas as disposições em contrário e a Portaria 14, de 01/03/2018 .
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