
ORDEM DE SERVIÇO No 070/2015

Em 2 de outubro de 2015, a Reitora da Universidade Federal de São João
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e considerando:

- o disposto no § 3º, do art. 7º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011;
- o Memorando Eletrônico 109/SOCES, de 25 de setembro de 2015;
- o Parecer nº 054/2015/CONSU, de 14 de setembro de 2015,

RESOLVE:

Baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO visando normatizar a divulgação
das decisões emanadas dos órgãos colegiados e os registros em áudio e vídeo das
reuniões dos referidos órgãos colegiados no âmbito da UFSJ:

Art. 1º Todas as deliberações dos órgãos colegiados da UFSJ, mesmo
aquelas tomadas ad referendum pelo Presidente, devem ser publicadas em espaço
próprio na página oficial do órgão, no portal da UFSJ na internet.

§ 1º. As decisões tomadas ad referendum de um órgão colegiado devem ser
numeradas e publicadas.

§ 2º. As deliberações dos órgãos colegiados devem ser divulgadas através da
publicação das atas de suas reuniões ou de resoluções internas do respectivo órgão.

Art. 2º Os órgãos colegiados de que tratam esta Ordem de Serviço são:
I – Conselhos superiores da UFSJ;
II – Colegiados das coordenadorias de curso ou programa;
III – Assembleias dos departamentos;
IV – Congregação da PROEN e respectivas câmaras;
V – Congregação de Centro e respectivas câmaras.

Art. 3º A página da Secretaria dos Conselhos Superiores no portal da UFSJ
na internet servirá de parâmetro norteador para a organização dos demais órgãos.

Art. 4º Cada órgão colegiado deve decidir e estabelecer se pretende ou não
adotar a prática de gravar reuniões como subsídio útil e facilitador para a confecção
das atas em seu regimento interno ou por resolução interna.

Art. 5º O Boletim Interno da UFSJ deverá ser implantado em 180 dias a partir
da publicação desta Ordem de Serviço.

Art. 6º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

PROFA. VALÉRIA HELOISA KEMP
Reitora
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