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OFÍCIO Nº 336/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC

À Reitora Subs tuta
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
R. Quatorze de Julho, 150 - Coqueiros
88075-010 - Florianópolis – SC
Assunto: Informa designação de Reitor pro tempore
Senhora Reitora Subs tuta
1.
Cumprimentando-o cordialmente, levo ao conhecimento de V.Sa. que nos
termos do art. 7º da Medida Provisória nº 914 de 2019, o Professor Lucas Dominguini, foi
designado pela Portaria MEC nº 406, de 17 de abril de 2020 (SEI nº 2019876), para exercer o
cargo de Reitor Pro Tempore desse Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina (IFSC), a contar do dia 19 de abril de 2020.
2.
Tal medida jus ﬁca-se em razão do término do mandato de V. Sa., em 18 de
abril de 2020, bem como ao fato de que, durante a análise da conformidade documental do
processo de consulta à comunidade escolar ao cargo de Reitor dessa ins tuição, foi
iden ﬁcada a existência de restrições, resguardadas por sigilo, que esbarram, dentre outros,
nos requisitos estabelecidos nas previsões do Decreto nº 9.916, de 18 de julho de 2019, que
trata dos critérios gerais para ocupação de cargos em comissão. Por essa razão, este Ministério
da Educação entendeu pela per nência de sobrestar a análise do processo eleitoral em
referência.
Atenciosamente,

ARIOSTO ANTUNES CULAU
Secretário de Educação Proﬁssional e Tecnológica

Anexo I: Portaria MEC nº 406, de 17 de abril de 2020 (SEI nº 2019876)
Documento assinado eletronicamente por Ariosto Antunes Culau, Secretário(a), em 20/04/2020, às
https://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2409509&infra_siste…
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13:15, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério
da Educação.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2020187 e
o código CRC BAC7EA53.
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