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O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINASO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAISGERAIS, nomeado pelo Decreto de 23.07.2018, publicado no DOU de 24.07.2018, seção 2, página 1, em
conformidade com a Lei 11.892/08 e, tendo em vista o que consta no processo eletrônico Nº 23343.004154.2019-
11, considerando:

as exigências de proteção da informação, garan ndo-se sua disponibilidade, auten cidade e integridade,
conforme disposto na Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação)

a necessidade de aprimorar o controle de acesso à informação e a integridade dos dados e informações
institucionais, conforme Resolução Nº 050/2016, de 28 de junho de 2016;

que o SUAP é um sistema crí co para o IFSULDEMINAS, no qual são man das informações indispensáveis às
operações e continuidade institucionais; e

que o cadastro no SUAP credencia e descredencia automa camente os usuários a u lizarem outros serviços
oferecidos pelo Instituto;

RESOLVE:RESOLVE:

Art. 1º. Realizar o cadastro de servidores que possuam matrícula SIAPE exclusivamente por meio de
importação automática no SUAP, a ser realizada pela DTI ou PROGEP.

Art. 2º. O cadastro de prestadores de serviço no SUAP somente será realizado:

pelo setores de estágio da unidade, no caso de estagiários

pelo setor responsável pelo programa de bolsa, no caso de bolsistas

pelo setor de contratos da unidade, em caso de prestadores de serviço terceirizados

§ 1º. Os responsáveis pelos setores encarregados do cadastro de prestadores de serviço no SUAP
deverão solicitar a permissão de acesso e informar sobre a necessidade de revogar permissões diretamente à DTI.

§ 2º. No caso de cadastros não contemplados no Caput, os mesmos deverão ser escalados
provisoriamente à DTI.

Art. 3º. O cadastro de pessoas no SUAP não representa por si só vínculo direto com o Ins tuto,
des nando-se apenas a viabilizar o adequado gerenciamento de iden dades digitais e controle de acesso no
âmbito do IFSULDEMINAS.

Art. 4º. Ficam os fiscais de contrato responsáveis por solicitar ao setor de contratos de sua unidade
o cadastro, a atualização e a desa vação dos prestadores de serviços terceirizados no SUAP durante a vigência do
contrato sob sua responsabilidade.

Art. 5º. Ficam os setores encarregados pelos programas de bolsas responsáveis por realizar o
cadastro, a atualização e a desativação dos bolsistas no SUAP durante a vigência do contrato.

Art. 6º. Ficam os setores de estágio responsáveis por realizar o cadastro, a atualização e a
desativação dos estagiários no SUAP durante a vigência do contrato.
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