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PORTARIA Nº 998, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA, designado pela 

Portaria MEC nº 1.841, de 24/10/2019, publicada no D.O.U. de 25/10/2019, no uso de suas 

atribuições, 

 

 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

 

Art. 1º - Aprovar a Norma de Serviço/DTINF Nº 02/2020, que dispõe das normas de 

planejamento e organização das reuniões de trabalho no Departamento de Tecnologia da 

Informação.  

 

  

 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.  

 

 

 

 

 

 

MARCELO DE SOUSA NOGUEIRA 

Diretor-Geral pro tempore 
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NORMA DE SERVIÇO/DTINF Nº 02/2020. 

 

Dispõe sobre o as normas de planejamento e 

organização das reuniões de trabalho no Departamento 

de Tecnologia da Informação - DTINF. 

 

 

O Departamento de Tecnologia da Informação - DTINF, no uso das suas atribuições que lhe 

confere a definição e orientação das políticas, estratégias, padrões técnicos e diretrizes no 

âmbito em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), conforme descritos no Regimento 

Interno e Plano Diretor de Tecnologia de Informação da instituição e, considerando a 

importância da existência de um protocolo mínimo de procedimentos para a realização de 

reuniões no âmbito do Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF), resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A realização das reuniões do Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF) 

observarão as disposições desta norma. 

 

Parágrafo único – A presente norma se aplica no âmbito do Cefet/RJ. 

 

CAPÍTULO II 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 2º O Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF) reunir-se-á ordinariamente, 

uma vez por mês, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Chefe do Departamento 

ou a requerimento de algum de seus membros, com indicação do motivo, observando os 

seguintes critérios:  

 

I.   Convocação com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas quando se tratar     

de reuniões ordinárias;  

II.   Convocação com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas quando se tratar de 

reuniões extraordinárias;   



 

 

 
 

Ministério da Educação 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Direção Geral - DIREG 
Departamento de Tecnologia da Informação - DTINF 

 

III. Será elaborado um calendário semestral com as possíveis datas para as reuniões 

ordinárias; 

IV. O comparecimento às reuniões do Departamento é obrigatório e pretere a qualquer outra 

atividade, seja de caráter acadêmico ou administrativo; 

V.  Em casos excepcionais, onde o servidor seja pertencente ao quadro ativo permanente 

do CEFET-RJ, e esteja matriculado em instituições reconhecidas nos níveis 

fundamental, médio ou superior (graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado), 

este servidor terá direito a um Horário Especial, segundo a Lei 8.112/90, art. 98, § 1º, 

portanto se comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o horário marcado 

para a reunião, o servidor estará dispensado da mesma; 

VI. Da mesma forma, a prerrogativa de ausência nas reuniões do Departamento, será dada 

aos servidores licenciados ou mediante a apresentação de atestado médico que justifique 

a ausência no dia marcado para a reunião; 

VII. Junto com a convocação, que será feita por meio eletrônico, deverão ser informados 

data e hora da reunião, tempo de duração e assunto(s) a ser(em) abordado(s) e/ou 

convocação impressa; 

VIII. A confirmação de presença deverá ser feita, com resposta ao e-mail enviado e/ou 

rubrica na convocação impressa; 

   IX.  O começo da reunião atenderá a hora marcada, podendo ser aguardado o tempo máximo 

de 15 minutos. 

     X.   Para cada reunião realizada será designado um dos presentes, para redigir uma ata, com 

registro de tudo que foi discutido e os pontos de ação que deverão ser tomados. Essa 

ata deverá ser assinada posteriormente pelos participantes da reunião; 

     XI.  Ao final da reunião, os participantes também assinarão uma lista de presença; 

XII. Em situações excepcionais, as reuniões poderão ser realizadas via web ou por 

videoconferência; isso não significa que os protocolos aqui apresentados serão 

dispensados. A única diferença é que as pessoas estarão fisicamente distantes, mas a 

interação deverá ter o mesmo princípio de uma reunião presencial. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 3º Os casos omissos nesta norma serão levados em consideração pela chefia do 

Departamento de Tecnologia da Informação. 
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Art. 4º   Esta norma entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020 

 

 

 

José Carlos de Albuquerque 

Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação - DTINF  

Mat. SIAPE nº 1631470 
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