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Aa/ízao 29 - Ac/iaóceiiííVt a.o A/tt. 39, o § 3Q e § 49, com a

"§ 3Ç - Aò Sab-ReZtotiui - de ^eiquiia e PÕi-Gnaduação e de Extenião 
envZanão à CPPD, IZitagem' doi pnojetoi em vZeoA em cada , pe- 
nZodo letivo ate 45 [quanenta e cxíico) diai antei do pnàneZ- 
no dia de aula do penZodo letivo a que ie ne^enin".

- A Sub-Reitonia Acadêmica devedã envZan ã CPPD, ateJO 
ta) dZai antei do pnlmelAo dia. de aula de cada peruado 
tivo:

- A IZitagem de o^eata de dZicZplina doi Depantamentoi, 
ne^enente ao penZodc letivo a ie ZnZctan.^

II - A eitatZitica da ocupação d.e vagai do peiZodo letivo que 
ie encenou baieada na pauta ^Znal (paiita de auàió)''.

Antigo 39 - Revogam-ie ai dZipoitçõei em eonioãnto.

Antigo 1Q - Attenan o 5 2? d.o Ant. 3° de. Reiotução n9 57/SS do 
que pana a ten a iegutnte neáaoã.o:
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ALTERA 0 ARTIGO 39 PA RESOLUÇÃO N9 57/«g-CEPE 
0 CP-ISELHO VE EUS7IIO, PESQUISA E FXTEWXO 1)A UN1VERS1OAOE FEDERAL DO 

ESPZPJTO SALTO, no uío de iuai atnZbuiçõei tegati e eitatutãoZai, tendo em vúta 
o que comta d.o Pnoeeiio nQ 4123/Í9-S1 - CPPD;

COiiSlDERA'-!DO o PoJtecen da CoriZaãa de PoiZtZca Docente; e
COMGJDERAJIVO, aZnda, a jjnopoita encampada junto ao Pedido de VZita do 

ComeZheZnG fanjeeZZo Antonto de Souza GaiZZio, apnovada pon àqueZa ComZiião 
pelo PZenõaZc,

04 DE SETEflBRO PE

"Ant. 39 -
"5 - \ DZnecão do Centoo encaminhaoã. ãi Sub-ReZtoniai - Acadêmica,

de PeiquZia e PÕi-Gnaduação e de Extenião, no onazo de 45 
[riuanenta e cZnco) dZai (uvtci do 'jnimeZno dia de aula de cada 
penlodo letivo, cópia doi PAD^S oana a>jneeiação técnica nõ 
oue ie ne^ene ai iuai ativZdadu f.Zm e poiWiton Zn^omiação 
a CPPD".
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