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RESOLUÇÃO n" 1417016 - CONSU/UNIFAP

Hqrnologa as- resoluções nos 08, 09 e
0t'l/2016 na lLniversidade Federal do
Amopá.

A PRESIDT',NTE DO CONSELIIO UNI\IERSITARIO, no uso das atribuições que
the são conferidas pelo Artigo 14; inciso XIII do Estatuto da LINIFAP, Artigo 17, Inciso
XV[I, do Regimento Geial, e ainda, o Artigo 24, Inciso IV, do Regimento do CONSU,
outorga a presente Resolução, CONSIDERANDO:

A decisão do Egrégio Conselho Universitário em sessão realiZada no dia 2l de
junho de 2016.

Resolve:

Art, lo - Horqrologar a resolução no 08/2016-CONSU na Universidade Federal
,  i .

do Amapá com alteração no artigo 8o, que passa a ter a seguinte redação:

*Art 8o - O Colegiado do PPGBIO é constituído por":

O Coordenador e o Vice Coordenarior do Programa;

Todos os docentes permanentes e colaboradoreg credenciados no Programa;

Dois representantes discentes, sendo um do Mestrado e outro do

Doutorado. na forma do Regimento GeraÌ dos Cursos de Pós-Graduação

stricto sensu da unifap e

d) Por um Representante do corpg técnico-administrativo que atua no

Programa.

M..2" - Iíomologar a resolução no })DArc-CONSU na Universidade Federal

do Amapá com alteração no artigo 8o, que passa a ter a seguinte redação:

o'Art 8o - O Colegiado do PPGCF, foro de deliberação e decisão máxima, é

constituído pelos seguintes rnembros":

a)

b)

c)



ü Será presidido pelo Coordenador ou pelo.Vice Coordenador em caso de

faltaou impedimênto do Coordenador;

b) Todos os docentes perrhanentes,,colaboradores e visitantes, conforme a

últirna atualização de dados enviados a CAPES;

c) I (Um) representante discente titular, na forma do Regimento Geral da Pós-

Graduação strigto sensu e do Estágio Pós-doutoral da unifap e,

d) 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo que atua no

Programa.

AtÍ 3: - Homologar a resolução no'011/2016-CONSU qa Universidade Federal.

ao emla com alteração no artigo 7o, eue passa a ïer a segginte redação: 
.

"AÍt 7" - O Colegiado do PPGCS é constituído pelos seguintes rnembros": " '-

O Coordenador e o Vice Coordenador do Program{

Todos os doqentes permanentes e colaboradores do Program4 conforme a

última atualízação de dados enviados a CAPES;

c) Um (1). reprèsentante rdiscente titular, na ferma 'do Regimento Geral dos

C*ro, àe Pós-.Graduação stricto'sensu da unifap e,

d) Um (1) repiesentante do corpo técnico-administrativo que. atua. no
;

Programa.

Aït 4" = Esta ReSolução entra em.vigor'na data de sua assinatura.

a)

b)

- .
'Gabinete da.Prqsidente do Conselho U
do Amapá, em Macapá,24 de junhg:Jsé

undação Universidade Federal
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