RESOLUÇÃO Nº. 55(B)/CONSUN/2016.
O Conselho Universitário do Centro Universitário
de Mineiros, Goiás, em sua 62ª Sessão Plenária
Ordinária, realizada em 13 de outubro de 2016, com a
finalidade de aprovar Portaria de Bolsas Stricto Sensu
dos servidores efetivos da UNIFIMES.

O Conselho Universitário do Centro Universitário de Mineiros - CONSUN, no
uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que o repasse de recursos financeiros pelo Município de Mineiros
à Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, previsto no artigo 5º,
§1º, da Lei 278/1985, foi extinto em 31/12/2014, sendo incorporado ao repasse de
recursos financeiros previsto no caput do artigo 5º, da Lei 278/1985, na forma do que
previsto pelo §6º, do artigo 5º, da Lei 278/1985;
CONSIDERANDO que o artigo 91, da Lei 1.567/2012, prevê que a FIMES concederá
incentivos para a capacitação de seus docentes efetivos em cursos de pós-graduação
stricto sensu;
CONSIDERANDO o interesse da FIMES em dar continuidade ao programa de
incentivos à capacitação em cursos de pós-graduação stricto sensu, tanto aos
docentes quanto

aos demais servidores

técnico-administrativos efetivos da

Instituição, mesmo sem os repasses financeiros realizados pelo Município de
Mineiros;
CONSIDERANDO pesquisa realizada junto às Instituições Públicas fomentadoras da
pesquisa científica, com o objetivo de analisar os valores praticados nos Programas
de Bolsas de Pós-Graduação stricto sensu, como CAPES e FAPEG.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Portaria Nº 31/Reitoria/2016, que Regulamenta o Programa de
Bolsas para capacitação stricto sensu dos Servidores Efetivos da Fundação Integrada
Municipal de Ensino Superior de Mineiros, Goiás – FIMES.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
qualquer disposição em contrário.
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Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Reunião Ordinária do CONSUN, realizada no dia 13 de outubro de 2016, às 14h, na
Sala 18 – Bloco Erasmo Rodrigues de Souza, Unidade I do Centro Universitário de
Mineiros – UNIFIMES.
Ita de Fátima Dias Silva
Presidente do CONSUN
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