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PORTARIA Nº 296/2020 

 

Nomeia os membros do Grupo de Trabalho FAPAM 

Digital da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM e dá 

outras providências. 
 

O Diretor Geral da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Novo Regimento Geral, em seu art.11, inciso XXVII;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Nomear os seguintes membros do Grupo de Trabalho FAPAM Digital, da Faculdade 

de Pará de Minas – FAPAM: 

a) Carla Cristina Santos de Oliveira; 

b) Elaine de Oliveira Rezende Barbosa; 

c) Karine Dória de Aguiar; 

d) Mauricio Antônio Silva Júnior; 

e) Mayara Carvalho Martins. 

 

Art. 2º - Fica nomeado o Sr. Mauricio Antônio Silva Júnior como coordenador do grupo de 

trabalho. 

 

Art. 3º - O Grupo de Trabalho FAPAM Digital tem como objetivo estudar, implementar e 

monitorar a política institucional de digitalização de documentos emitidos e sob a guarda da 

instituição a partir do Decreto 9.235 de 15/12/2017 e da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de 

Proteção de Dados, orientando a direção da instituição nas melhores práticas. O grupo de 

trabalho irá zelar pelo desenvolvimento da gestão do conhecimento, sistematizando processos 

e aprendizados da instituição a partir da necessidade da digitalização de informações da 

instituição. 
 

Art. 4º - Fica revogada a Portaria nº 246, de 22 de maio de 2019. 
 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

 

 

Pará de Minas/MG, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

RUPERTO BENJAMIN CABANELLAS VEGA 
Diretor Geral 
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