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RESOLUÇÃO Nº 037/2014, DE 30 DE ABRIL DE 2014 

 

Dispõe sobre a aprovação da alteração no 

Organograma do Câmpus Inconfidentes. 

  

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Professor 

Sérgio Pedini, nomeado pela Portaria número 689, de 27 de maio de 2010, 

publicada no DOU de 28 de maio de 2010, seção 2, página 13 e em 

conformidade com a Lei 11.892/2008, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, considerando a deliberação do Conselho Superior em reunião 

realizada na data de 30 de abril de 2014, RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar a alteração no Organograma do Câmpus Inconfidentes 

conforme descrito abaixo: 

- Criar a função de Coordenador do Núcleo Tecnológico de Laboratórios, código 

FG-5, subordinada ao Departamento de Desenvolvimento Educacional, com as 

atribuições: 

I. Zelar pelo cumprimento das finalidades do laboratório; 

II. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos laboratórios, 

responsabilizando-se pelo uso adequado e pela conservação dos bens 

patrimoniais destinados as suas atividades. 

III. Fornecer parecer sobre a viabilidade de execução de projetos e atividades de 

pesquisa, ensino e extensão no laboratório; 

IV. Controlar a ocupação das dependências dos laboratórios; 

V. Representar os laboratórios, quando solicitado; 

VI. Elaborar todos os relatórios pertinentes à utilização dos laboratórios e 

encaminhá-los aos órgãos competentes; 

VII. Analisar as solicitações e empréstimo ou transferência de equipamentos e 

materiais; 

VIII. Disponibilizar, sempre que solicitado, o inventário de reagentes e 

equipamentos pertencentes ao laboratório; 

IX. Programar a manutenção periódica dos equipamentos dos laboratórios; 

X. Programar a troca de equipamentos sempre que necessários; 

XI. Cumprir e fazer cumprir o presente regimento. 

mailto:daniela@ifsuldeminas.edu.br


 

 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Pouso Alegre, 30 de abril de 2014. 

 

 
Sérgio Pedini 

Presidente do Conselho Superior 

IFSULDEMINAS 


