
                            
                                     RESOLUÇÃO Nº. 06(A)/ CONSUN / 2011 

 
 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

MINEIROS, EM SUA 7ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011, CRIA E AUTORIZA OS 

DE CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ENGENHARIA CIVIL, MEDICINA 

VETERINÁRIA E PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

MINEIROS, GOIÁS. 
 
 
 
 
 

A Presidente em Exercício do Conselho Universitário  - CONSUN, do Centro 

Universitário de Mineiros - UNIFIMES, no uso de suas atribuições definidas na 

legislação interna e à deliberação do Colegiado, em sessão de 21 de dezembro de 

2011, 

 

 

RESOLVE: 
 
 
 
 
Art. 1º - Fica criado e autorizado o funcionamento no Centro Universitário de 

Mineiros, Goiás, a partir do 1º Semestre de 2012, dos Cursos de: 

Educação Física (3.210h) - quatro turmas de 40 vagas cada, sendo duas turmas no 1º 

semestre: uma no período matutino e outra no período noturno e duas turmas no 2º 

semestre: uma no período matutino e outra no período noturno;  

Engenharia Civil (3.735h) -  cinco turmas (40 vagas cada), sendo que para o ano de 

2012 ficarão distribuídas duas turmas no 1º semestre: uma no período matutino e outra 

no período noturno, e três turmas no 2º semestre: uma no período matutino e outras 

duas no período noturno. A partir do ano de 2013 a distribuição das turmas seguirá a 

seguinte distribuição: três turmas no 1º semestre: uma no período matutino e outras 

duas no período noturno; e duas turmas no 2º semestre: uma no período matutino e 

outra no período noturno;  

Medicina Veterinária (4.020h) - duas turmas (40 vagas cada) em período integral, 

sendo uma no 1ºi semestre e a outra no 2º semestre, e; 



Psicologia (4.020h) - quatro turmas (40 vagas cada), sendo duas turmas no 1º 

semestre: uma no período matutino e outra no período noturno e duas turmas no 2º 

semestre: uma no período matutino e outra no período noturno;  

 

 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias. 

 
 
 

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se. 
 
 
 

Reunião Extraordinária do CONSUN realizada no dia 21 de dezembro de 2011, no 

Auditório Ademir Rodrigues dos Anjos, Campus I do Centro Universitário de Mineiros, 

Goiás.  

 
 
 

 
 Irondina de Fátima Silva 

 Presidente em Exercício do CONSUN por período determinado pelo Decreto 
Fundacional nº 085 de 19 de dezembro de 2011 

 
                                                
 


