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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  299ª reunião,  ordinária,  a  ser
realizada no dia 11 de dezembro de 2020 (sexta-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;

b)  Calendário de reuniões do CEPE 2021;

c) Atas 295ª, 296ª, 297ª e 298ª do CEPE - deliberação.

Ordem do dia

a) Processo nº 23087.011562/2020-23 : Revalidação de diploma expedido por ins tuição estrangeira
para Curso/Área Brasileiro de Graduação: Odontologia - deliberação;

b) Processo nº  23087.022539/2019-21 : Reconhecimento de diploma de estabelecimento estrangeiro
para o/a Curso/Área de Educação - deliberação;

c) Processo nº 23087.019603/2019-96 : Compor o Grupo de Trabalho (GT) que elaborará uma minuta
de  regulamentação  das  disciplinas  compar lhadas  por  docentes  nos  cursos  de  graduação  -
deliberação;

d)  Processo  nº  23087.011439/2020-11  :  Relatório  sobre  ajuste  do  cálculo  do  coeficiente  de
desempenho acadêmico - deliberação.

Prof. Sandro Amadeu Cerveira
Presidente do CEPE

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Presidente, em 09/12/2020,
às 12:41, 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 0433227 e o código CRC D98EE165.

Referência: Processo nº 23087.000555/2019-62 SEI nº 0433227

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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