
RESOLUÇÃO N9 /9 004

R E S O L V E M:

parta

PA
e

OS CONSELHOS - UNIUERSITÃRIO E PE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
UNIUERSIPAPE FEPERAL PO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atriluiçãeõ ZegaZó 
eAtatutíirtZító, tendo em vista o que, consta do Processo n9 5280/90-39 - Plano de 
Interlorlzação da UFES no Norte do Espirito Santo (PINES);

CONSIPERANPO o Parecer da Comissão de Ensino de Graduação e Extensão 
e o Parecer da Comissão de Legislação e Normas; e

CONSIPERANPO as sugestões feitas oti pZenãrtZo,

Ari» 29 - São atribuições da administração da CE UNES:
a - Cooodenar todo o processo académico de estruturação dos cursos,a 

ser aprovado peto Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
b - Elaborar calendãrio de eventos da CEUNES, fixando o vestibular 

pana janeiro de 1991 e inicio das autos para março de 1991;
c - Divulgar pe/imanentemente todas as atividades desenvolvidas peta 

CEUNES;
d - SollcltaA, e IndlcaA, os docentes dos VepaAtamentos da UFES 

atuação no PINES;
e - PAovldenalaa a seleção dos demais docentes necessários ao PINES;
í - Etabonaa proposta de Regimento da CEUNES, com a participação 

discente nos termos da legislação em vigor, a ser aprovada peto
Consetho Universitário;

Art9 19 - Aprovai a composição e ^uneloname^ito da Coorde^zação Uni
versitária no Norte do Espirito Santo - CEUNES, integrando, pretimlnaAmente, 
sua administração, assim constituída:

a - Coordenador (01)
b - Sub-Coordenadores pana os Cursos (05)
cj- Consultores (05)

Panãgra^o ttnlco - A adnlnlstração da CEUNES serã, ao mesmo tempo,or- 
gão consultivo e executivo do Piano de Inte/tlorização da UFES no Norte do Es
pirito Santo - PINES, ate sua implantação0



Á/Lto 4Q - Revogm-ae a& dZ&poh^çõeÁ qjh contávu.o<

SALA PAS SESS0ES,

\

2

g - EZubowt psiopoóta de no/twaó pasta voAtibuAost pstSpstÁo, a hest apea
do pzZo ConhMo de. En&Àno, Pehquíha e. Extenhão;

h - Ahhegustast a stea^ízação do veA&butasi da CEUNES, euja execução 4e/tã 
de stehponhabWtdade, da Comí&hão Coo/tdznadosia do VehtíbuZaJi. (CCU);

Z - Ádota/L ah dexrwLh psiovúdíncÁah neaehha/uah a ZmpZantação do PINES;

^SlÁULÓ MIGUSTO VEmNk

PRESIVEMTE

27 VE AGOSTO PE 1990

A/tt. 39 - São at^Zbtuçõeó do Coo/ulenadosit
a - ContacXaA, Vstgão pãbZcco ou. entídadeó de dZ/ieòto pnJvado pasta tsua^ 

tast da vnpZatvtação e íuncÂonoifiej^Co do PINES;
b - Pst^ldU a CEUNES;
e - Ahôegustast a h\pl<mtação o, iuncÂonarãesisto doh auJthoh z dernalÁ atòsi.^ 

dadu da CEUNES;
d - SabmeíeA 2 ap^ecZação do ConheZho UiiívQ^Ztãsbio oh nanM doh do.~ 

MÂh membstoh que. integsiasião^ psie^rvúuuunent^ a Adiivútch^iação da 
CEUUES.


