
PORTARIA Nº  446,  DE 30 DE JULHO DE  2001. 
 
 

RETIFICA A PORTARIA Nº 441, QUE CRIA O 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 - O Comitê de Pós-graduação, criado pela Portaria nº 

441, de 26 de junho de 2001, para examinar e viabilizar a participação de servidores em cursos 
de pós-graduação ou de aperfeiçoamento, no país ou no exterior, é composto dos titulares das  
unidades administrativas a seguir mencionadas: 

 
1. Assessoria de Planejamento e Coordenação, que exercerá   

sua presidência. 
2. Superintendência de Produção Vegetal. 
3. Superintendência de Produção Animal. 
4. Superintendência Administrativa. 
5. Divisão de Recursos Humanos, com a atribuição de 

secretaria executiva.  
 
§ 1º - O Presidente, em sua ausência ou impedimento, será 

substituído pelo Superintendente Administrativo. 
 
§ 2º  -  O Comitê deliberará com a presença de, no mínimo, três 

membros.  
 
Art. 2º - Ao Presidente do Comitê compete:  
 
a) convocar os membros para reuniões; 
b) presidir  as reuniões do Comitê; 
c) manter entendimentos com a Diretoria, visando a colher      

subsídios para as reuniões do Comitê; 
d) preparar a pauta das reuniões em conjunto com o Secretário, 

que a encaminhará aos membros, no mínimo, com um dia de antecedência; 
e) discutir com a Diretoria as decisões do Comitê;  
f) diligenciar para que as decisões do Comitê sejam 

implementadas. 
 
 
 



Art.3º - São atribuições do Secretário Executivo do Comitê de 
Pós – Graduação: 

a) orientar e acompanhar os candidatos selecionados até que 
seja efetivada sua inscrição no curso pretendido; 

b) informar aos membros do Comitê a situação de cada servidor 
em curso; 

c) acompanhar o desempenho do servidor no curso; 
d) preparar e apresentar para discussão as atas das reuniões 

do Comitê e cuidar do livro próprio;  
e) operacionalizar as decisões e recomendações do Comitê. 
 
Art. 4º - Todo o processo de seleção para participação em 

cursos previstos nesta Portaria observará o estabelecido no Regulamento da Participação em 
Cursos de Especialização e Pós – Graduação da Autarquia. 

 
Parágrafo único. Dentro de trinta dias, a contar da publicação 

desta Portaria, o Comitê apresentará à Diretoria para aprovação o Regulamento da Participação 
em Cursos de Especialização e Pós – Graduação . 

 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

e revoga a Portaria nº 441, de 26 de junho de 2001. 
  

Registre- se, publique-se e cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 30 de julho de 2001. 

 
 
 

Célio Gomes Floriani 
Diretor-Geral 
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