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PORTARIA Nº278/2022/GAB-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS

28 de dezembro de 2022 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS –O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS –
CAMPUS MUZAMBINHO, CAMPUS MUZAMBINHO, nomeado pela Portaria no 1.179, de 11/08/2022, publicada no DOU de 15/08/2022,
seção 2, página 29, e no uso de suas atribuições legais, resolve:

 I - Alterar a Portaria Nº 092, de 05 de julho de 2019:

DOS VETOS DOS VETOS 

I - Altera o Art. 16, conforme a redação abaixo: 

Onde se lê: Onde se lê: 

XIX – aos menores de idade, sair do Campus e/ou pernoitar fora do Campus sem a devida autorização dos pais ou
responsáveis legais. 

a) aos estudantes maiores ou com autorização dos responsáveis, o pernoite fora do Campus deverá ser
comunicado através do registro de saída na portaria da Moradia Estudantil. 

Leia-se: Leia-se: 

XIX – aos menores de idade, sair do Campus sem a devida autorização dos pais ou responsáveis legais. 

a) aos menores de idade é terminantemente, independente de autorização escrita ou verbal dos responsáveis
legais, o pernoite fora do Campus. 

b) aos estudantes maiores o pernoite fora do Campus deverá ser comunicado através do registro de saída na
portaria da Moradia Estudantil.  

II - Esta portaria entra em vigor  a partir da presente data. 

PUBLIQUE-SE
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