Boletim de Serviço Eletrônico em 30/06/2020

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais - Reitoria
Conselho Superior

RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR Nº 100, DE 29 DE JUNHO DE 2020

Autoriza
a
realização
de
consulta
virtual/eletrônica com utilização de recursos da
tecnologia da informação para a consulta à
comunidade acadêmica para indicação de Reitor,
Diretores-Gerais dos campi e dos Diretores dos
Campi Avançados do IFNMG, para o mandato
2020/2024, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS
GERAIS, professor José Ricardo Mar ns da Silva, com fundamento no § 1º do art. 10 da Lei 11.892/2008, no art.
11-H do Estatuto do IFNMG, u lizando-se das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Presidencial de 19
de outubro de 2016, publicado no Diário Oﬁcial da União de 20 de outubro de 2016, e considerando:

2020;

- a deliberação do Conselho Superior, em reunião extraordinária, realizada no dia 26 de junho de

R E S O LV E :
Art. 1º Autorizar a realização de consulta virtual/eletrônica com u lização de recursos da tecnologia
da informação para a consulta à comunidade acadêmica para indicação de Reitor, Diretores-Gerais dos campi e dos
Diretores dos Campi Avançados do IFNMG, para o mandato 2020/2024.

§ 1º - Fica definido o sistema Helios Voting para a realização da consulta de que trata o caput.

§ 2º - Caberá à Comissão Eleitoral Central, conforme competência estabelecida no art. 6º do Decreto
6.986/2009, elaborar as normas complementares para regulamentação da consulta mencionada no caput.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data.

JOSÉ RICARDO MARTINS DA SILVA

Presidente do Consup

Documento assinado eletronicamente por Jose Ricardo Mar ns da Silva, Reitor, em 30/06/2020, às 09:38,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.ifnmg.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0612372 e o código CRC B40B0B62.
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