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EDITAL Nº 052/2016 – PROEG
(Aditivo ao Edital Nº 045/2015 – PROEG)

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições acadêmicas e
administrativas, torna pública, pelo presente edital a alteração na relação de discentes/concluintes
aptos a concorrerem a COMENDA “MEDALHA DO MÉRITO ACADÊMICO”, referente ao
semestre letivo 2015.2, conforme previsão do Calendário de Colação Grau e dá outras providências:
1. Acrescentar a relação, os discentes abaixo:
1
2

Francisco Canindé da Costa e Silva Junior
Hudson Tiago Lima da Silva

Geografia/Central
Geografia/Central

9,0134
9,0144

2. O estudante interessado em concorrer à concessão da comenda “Medalha do Mérito Acadêmico”,
cujo nome consta da lista anexa a este edital, deverá inscrever-se junto à Secretaria do respectivo
Curso ou na Secretaria da PROEG, no período de 04 a 05 de agosto de 2016, nos horários de 08h
às 11h e 14h às 17h apensando ao pedido:
a) Cópia nítida do(s) documento(s) que comprove(m) participação em atividade de pesquisa, em
conformidade com o art. 1º, § 1º, inciso V e com os itens da tabela anexa à Resolução nº 001/2012CONSUNI, acompanhada do(s) original(is), para conferência, desse(s) documento(s);
b) Cópia nítida do(s) documento(s) que comprove(m) participação em atividade de extensão,
conforme art. 1º, § 1º, inciso V, em conformidade com os itens da tabela anexa à Resolução
001/2012-CONSUNI, acompanhada do(s) original(is), para conferência, desse(s) documento(s).
3. DO RESULTADO:
3.1 O pleito será apreciado em observância ao que estabelece o art. 3º, parágrafos 2º a 5º, da
Resolução 001/2012-CONSUNI, sendo que o resultado final será encaminhado à Reitoria para
divulgação por ocasião da cerimônia de Colação de Grau, conforme estabelece o art. 4º, da referida
norma.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Este Aditivo passa a fazer parte integrante do Edital nº 45/2016 – PROEG, mantendo-se todas as demais
disposições nele constantes e não modificadas pelo presente.

Gabinete da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em 02 de agosto de 2016.

Profª. Drª Inessa da Mota Linhares Vasconcelos
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
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