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RESOLUÇÃO NÇ 07 / 89

RESOLVE:

deAte

Cu-
nad.on.eA,

doA 
pon. 
CA-

5- 0 meinbno tempo nãnto devenã Aen nequiAÁtado dentno 
qaadnoA cíoceníe e íécnZco-admóvíò-íAatZvo da UFES e, Ae o aAAunto 
quatquen. nazão aAAím men.ecen., podenã vtn. a Aen convtdado etemento 
tnanho ao A quadno4 da UntvenAtdad.e;

6- 0 moXZvo da njtquÍAÁção de membno temponãnto ceóAanã com 
a etabonação de netatonto Aobne o aAAunto que. motivou a convocação/con 
vtte.

/ - l ndtcação de nepneAentante da UPES pana compon o CTA na 
CISET/MEC;

0 CONSELHO VE CURAVORES PÁ UNIVERSLVAVE FEDERAL VO ESPÍRITO 
SANTO, no uao de auoa atntbuiçõeA tegaÁA e eAtatutãntaA; tendo em váa- 
ta o que conAta da PnoceAAo nQ 4.998/89-47 - ConAetha de CunadoneA; e 

CONSIDERANDO o Panecen. da ComÁAAão EApectat. conAtttuída pe
ta ReAotução nQ 04/89 do ConAetJw de CunadorteA,

Z - Atteoação do nome da Equipe Técntca do ConAetho de Cu- 
na.don.eA pajta. ComÁAAão Técnica de ÁAAeAAonÁa e AudÁtonta (CTAA) do Con- 
Aeth.0 de CunadoneA;

5 - Lotação doA membnoA da CTM. no pnópnto ConActho de 
enquanto penmanecenem na ne^entda ComÁAAÕo;

4 - PoAAtbtitdade de deA-ignação, peto PneAtdente do ConAe- 
tho, de membno teinponãnto pana compon a CTAA em nazã.o d.e detenmtnado - 
aAAunto, deAtgnação eAta que ao devenã. Aen poAAÍvet pon tempo cento n 
de{\tntdo ;

Apnovan o RetatÕnto e Panecen da Comt&AÕo EApectat 
ConAetho, com a a AeguiyiteA Au.geAtõeA:

batizando, tendo em uMa quz a. det^mínaçao pano, o ían- 
cto^nto d^ta Co^-ao ab^z a po^tbMdade de atí^aço^ no Re
gimento Intenno e Nomai de. Punúonamento do Conte/ho deCMadMU, e. 
eomtdeaando que a Eótatuúite tem em Aeu podeA ai óugeitõei pcuia 
atteaaeõei do Eitatuto da UFES que, poa eua vez genonSo vudanqae noi
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dernaZó docamenioA dei,ia llniveJts idade., iomamoA cl iniciativa. de. AugeAin.'.

a

AUQCA-

SALA 2AS SESSÕES, 798929

3 - Pabiicaçã.o do A docume.nioA com o, incoApoKaqjão daA 
iõeA apKovadaA; e.

4 - OmiAAcío de. ioda e. quaiqueA. citação norninat cie. membro A do 
ConAeiho ou. da ETCC e, meAmo de. Õaqcloa QAÍAanhoA ã UFES, dando o ne.- 
eeéòdnio tnv.baZbo aiejnpostai qu.e. iodo doc.ume.nio maZó ou. menoà ducadouao- 
de.ve. mei.e.c.e/L.

ILZA AIIRAMPA B7TRAN
PRESI PENTE

1 - AHe^iação do ?.e.gime.nio Tnieino no quje. diz JizApeiio 
ETCC apoó a:p/iovaçã.o da psteAenie. pfuopo&ia;

2 - Co^ie.Q.ão de. aôpe.cioó ^oAmaiò noé dois dac.ume.nioA, aguaJc- 
dando pajw. c.oMje.çõeá de. conieUdo apÕò a canda&ão do a inabaidioA da Ea- 
iaiuinie.;

VEZEMBRO VE


