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CONVOCAÇÃO CONSUNI

O Presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-
MG CONVOCA os senhores conselheiros para a 243º reunião ordinária a ser realizada no dia 25 de
setembro de 2019 (quarta-feira), às 14h00min, na Sala O-307 (Prédio da Reitoria) e por
videoconferência para os campi de Poços de Caldas e Varginha (Salas E-203 e D-304F,
respectivamente), para tratar dos seguintes assuntos:

Expediente

- Comunicados da presidência - Moção do Conselho Universitário da Unicamp; Processo nº
23087.017283/2019-30   - Registro de propriedade intelectual;

- Atas das reuniões 229º e 231º do Consuni (deliberação);

 

Ordem do dia

 

a) Processo nº 23087.003719/2019-11  - Homologação de resultado final de concurso público - Edital
067/2019 (deliberação);

b) Processo nº 23087.017186/2019-47 -  Solicitação de abertura de abertura de Concurso Público para o
cargo de professor do magistério superior na área de Engenharia de Minas (deliberação);

c) Processo nº 23087.016998/2019-75 - Solicitação de abertura de Concurso Público para o cargo de
professor do magistério superior na área de Educação da Grande Área de Ciências Humanas conforme
classificação da CAPES, referente à disciplina: Gestão Escolar, conforme a solicitação do Diretor do
Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL (deliberação);

d)Processo nº 23087.015591/2019-21 - Criação de central de estágios junto à Diretoria de Relações
Interinstitucionais (deliberação);

e) Processo nº 23087.017527/2019-84 - Solicitação de Recurso do discente Igor Lino Carvalho referente
a exclusão do programa de Assistência Prioritária (deliberação).
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Prof. Sandro Amadeu Cerveira
Reitor

 

 

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente, em
23/09/2019, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0193075 e o código CRC CF2458CF.

Referência: Processo nº 23087.000484/2019-06 SEI nº 0193075

 

Senhor(a) Conselheiro(a):

Os arquivos já estão à disposição dos Senhores Conselheiros na Intranet e junto ao SEI/Blocos de
Reunião. A sua presença à reunião do Conselho Universitário é muito importante. Caso não possa
comparecer, CONVOQUE, com antecedência, o seu suplente para substituí-lo (a). Contamos com a sua
participação.
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