
PORTARIA Nº  441,  DE 26 DE JUNHO DE  2001. 
 
 

CRIA COMITÊ DE PÓS-GRADUAÇÃO. 
 

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE 
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso I, do 
Regulamento baixado pelo Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 
 

considerando a necessidade de disciplinar a participação dos 
servidores em cursos de pós-graduação ou de aperfeiçoamento,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica criado Comitê de Pós-graduação para examinar e 

viabilizar a participação de servidores em cursos de pós-graduação ou de aperfeiçoamento, no 
país ou no exterior. 
 

Art. 2º - O Comitê de Pós-graduação, composto pelos titulares 
das respectivas unidades administrativas, fica assim definido: 

 
1. Assessoria de Planejamento e Coordenação, que será  seu 

Presidente. 
2 . Assessoria Jurídica. 
3 . Superintendência Vegetal. 
4 . Superintendência de Produção Animal. 
5 . Superintendência   de   Promoção,  Eventos  e  Educação 

Sanitária. 
6 . Superintendência Administrativa. 
7 . Superintendência de Finanças. 
8 . Divisão de Recursos Humanos.  
 
§ 1º - O Presidente, em sua ausência ou impedimento, será 

substituído pelo Superintendente Administrativo. 
 
§ 2º  - Cabe ao Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

secretariar o Comitê de Pós-graduação e elaborar o Programa de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos. 

 
Art. 3º - Ao Comitê compete:  
 
a) decidir sobre a participação dos servidores em cursos de 

pós-graduação ou de aperfeiçoamento, com base nas necessidades de pessoal especializado 
em atividades ou assuntos referentes a programas e projetos de responsabilidade do IMA; 

b) solicitar, na primeira semana de julho de cada ano, dos 
Superintendentes e Chefes de Assessorias a indicação dos cursos a serem realizados e dos 
respectivos participantes; 



c) definir, na segunda semana de julho de cada ano, os 
cursos de pós-graduação ou de aperfeiçoamento e os participantes de acordo  com as 
indicações da alínea “b”; 

d) apresentar, na terceira semana de julho de cada ano, à 
Diretoria do IMA para aprovação,  a relação dos cursos selecionados e os participantes, 
baseada nos recursos orçamentários e financeiros destinados ao projeto; 

e) informar aos servidores selecionados os detalhes  e os 
documentos necessários para a inscrição; 

f) designar uma Comissão, constituída de especialistas nas 
áreas de conhecimento específico, para definir o processo de seleção dos candidatos; 

g) empenhar-se para obtenção bolsa de estudos a favor do 
servidor; 

h) deliberar sobre a participação de servidor em congresso que 
implique despesas com transporte, hospedagem e alimentação, conforme critérios 
estabelecidos no Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

i) discutir e aprovar , com a participação do servidor, o tema 
da tese ou da dissertação a ser apresentada ao término do curso, devendo a proposta ser 
apresentada ao Comitê  no final do primeiro semestre do curso para mestrado e no final do 
primeiro ano para doutorado; 

j) negociar com as instituições de ensino as condições de 
realização dos cursos. 

 
Art. 4º - São atribuições do Secretário do Comitê de Pós-

Graduação: 
 
a) orientar e acompanhar os candidatos selecionados até que 

seja efetivada a sua inscrição no curso pretendido; 
b) informar aos membros do Comitê, durante as reuniões, a 

situação de cada servidor em curso; 
c) acompanhar o desempenho do servidor durante o seu 

curso. 
 
Art. 5º - Todo o processo de seleção para participação em curso 

de pós-graduação ou de aperfeiçoamento observará o estabelecido no Programa de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

 
Parágrafo único. A Divisão de Recursos Humanos deverá 

apresentar o Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos ao Comitê, para exame e 
aprovação, no prazo de cinco dias, a contar da publicação desta Portaria. 

 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Registre- se, publique-se e cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 26 de junho de 2001. 

 
 
 

Célio Gomes Floriani 
Diretor-Geral 
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