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PORTARIA Nº 018/2016
De 18 de julho de 2016
DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS QUANTO À
PARTICIPAÇÃO
NO
COMITÊ
DE
ESTUDANTES DO SEMESTRE 2016.2.
O REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AGES - UniAGES, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Selecionar acadêmicos para compor o Comitê de Estudantes do Centro
Universitário AGES no semestre de 2016.2.
Artigo 2º - A seleção dos acadêmicos representantes dos colegiados, por turno, será
realizada junto aos coordenadores de curso, devendo o estudante satisfazer aos seguintes
critérios:
I – estar matriculado na IES, sem pendência junto a qualquer setor;
II – obter média geral ponderada superior a 7,0 (sete), devidamente comprovada por
documentação expedida pela IES;
III – apresentar disponibilidade de dias e horários definidos para as reuniões do comitê;
IV – não responder a processo ético/administrativo;
Artigo 3º - Para fins de obtenção de carga horária complementar, os acadêmicos integrantes
do Comitê deverão participar, obrigatoriamente, de todos os encontros agendados, garantindo
direito a certificação de 30 horas;
Parágrafo único: O certificado para fins de atividades complementares deverá ser solicitado
através de protocolo eletrônico (via portal do aluno) e retirado junto à Central de Atendimento
ao Acadêmico (CAA);
Artigo 4º - Os acadêmicos que não participarem de todos os encontros, mas desejarem uma
declaração de participação no Comitê de Estudantes deverá solicitar à Central de
Atendimento, através de protocolo eletrônico (via portal do aluno), sendo emitida dentro dos
prazos institucionais.
Artigo 5º - Desclassificar-se-ão aqueles acadêmicos que não atenderem a todos os critérios
previstos neste normativo;
Artigo 6º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as
disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se!
Reitoria do Centro Universitário AGES, em Paripiranga, 18 de julho de 2016.
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