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CONVOCAÇÃO CEPE

O Presidente  do Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (CEPE)  da  UNIVERSIDADE FEDERAL  DE
ALFENAS –  UNIFAL-MG CONVOCA  os  senhores  conselheiros  para  a  298ª reunião,  ordinária,  a  ser
realizada  no  dia  09  de  novembro  de  2020  (segunda-feira),  às  14h,  exclusivamente  por
webconferência  através  do link:  h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cepe-unifal-mg  para  tratar
dos seguintes assunto:

Expediente

a) Comunicados da presidência;

Ordem do dia

a)  Processo  nº  23087.015417/2020-11 -  Alteração  da  dinâmica  do  Curso  de  Especialização  em
Tecnologia e Qualidade de Alimentos - deliberação;

b)  Processo  nº  23087.014839/2020-70  - Alteração  da  dinâmica  do  Curso  de  Especialização  em
Fisiologia do Exercício: do paciente ao atleta - deliberação;

c)  Processo  nº  23087.015265/2020-57  -  Minuta  de  resolução  sobre  Pesquisa  e  Desenvolvimento
Tecnológico (DT) - deliberação;

d) Processo nº 23087.015267/2020-46 - Norma - Iniciação Cien fica - deliberação;

e) Processo nº 23087.013420/2020-09 - Proposta de resolução sobre programa de ensino no âmbito
da UNIFAL-MG - deliberação;

f)  Processo nº 23087.019603/2019-96 -  Disciplinas compar lhadas (Compor Grupo de Trabalho) -
deliberação.

Prof. Sandro Amadeu Cerveira
Presidente do CEPE

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente, em 05/11/2020,
às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0406232 e o código CRC 72204C07.

Referência: Processo nº 23087.000555/2019-62 SEI nº 0406232

Senhor(a) Conselheiro(a):

Os arquivos já estão à disposição dos Senhores Conselheiros junto ao SEI/Blocos de Reunião. A sua
presença à reunião do CEPE é muito importante. Caso não
possa comparecer, CONVOQUE, com antecedência, o seu suplente para subs tuí-lo (a). Contamos com
a sua par cipação.
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