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Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

ICEX/Reitoria

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2019/ICEX/Reitoria/UNIFAL-MG

Alfenas, 11 de junho de 2019.

Aos docentes lotados nos Departamentos de Matemá�ca e Esta�s�ca

Aos docentes e TAEs responsáveis por laboratórios de Informá�ca no ICEX sede

 

Assunto: Requisições sobre trabalhos relacionados a informá�ca - Dep. de Esta�s�ca e Matemá�ca.

 

Prezadas senhoras e senhores

  

1. A par�r de 10 de junho de 2019, o servidor Germano Lopes, TI do ICEx, estará prestando
seus serviços para os Departamentos de Matemá�ca e Esta�s�ca, incluindo todos os laboratórios de
ensino e informá�ca de nosso ins�tuto no campus sede (D413, D407, D311F, D311G, D311H, D311I,
D309, D303). Dessa forma, os docentes e TAEs podem fazer a requisição diretamente ao servidor para
assuntos relacionados à informá�ca, incluindo manutenção nos computadores de sala de professores e
secretarias. Em anexo a este Oficio Circular, segue documento destacando especificamente as atribuições
do servidor e os trabalhos que pode ser requisitados para ele. 

2. As requisições devem ser feitas pelo e-mail: requisicaoicex@gmail.com. Também é
possível encontrar o servidor na sala D311H ou pelo ramal 9602. Em breve o novo site do Ins�tuto de
Ciências Exatas terá um item específico para o envio de requisições, facilitando o fluxo de pedidos.

3. Caso haja outras demandas relacionadas a Tecnologia e Informá�ca que não
estejam contempladas no documento, solicito que sejam enviadas à secretaria do ICEX para análise e
inclusão nas demandas de trabalho do servidor.  

4. Solicitamos ciência no documento e ampla divulgação para os docentes e TAEs
dos departamentos.

 

Atenciosamente,

 

PROF. DR. GUILHERME HENRIQUE GOMES DA SILVA

Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Henrique Gomes da Silva, Diretor do Ins�tuto
de Ciências Exatas, em 17/06/2019, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0141391 e o código CRC 9FC8A98D.
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