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                                   RESOLUÇÃO Nº. 100( A)/ CONSUN/ 2022 
O Consel ho Uni versitári o do Centro Uni ver sitári o 
de Mi nei ros, Goi ás,  em sua 112ª Sessão Pl enári a 
Or di nári a, reali zada em 27 de mai o de 2022, com a 
fi nali dade de homol ogar a Cri ação I mpl ant ação dos 
Cur sos de Li cenci at ura em Pedagogi a, Li cenci at ur a em 
Letras Port uguês/ Li br as e Li cenci at ur a em Mat emáti ca 
na modali dade EaD do Centro Uni versi t ári o de 
Mi nei ros, Goi ás – UNI FI MES.  
 

O Consel ho Uni versit ári o do Centro Uni versitári o de Mi nei ros - CONSUN,  no uso de 

suas atri bui ções, e 

 
RESOLVE:  

 
Art. 1°. Homol ogar a cri ação e i mpl ant ação dos Pol os de EaD de 

Mi nei ros/ Goi ás e de Tri ndade/ Goi ás e de outros Pol os a ser em i mpl ant ados pel o 

Centro Uni versit ári o de Mi nei ros, Goi ás. 

Art. 2°. Homol ogar a cri ação e i mpl antação do Curso de Li cenci at ura em 

Pedagogi a a ser ofer eci do pel o Centro Uni versit ári o de Mi nei ros em seus 

respecti vos Pol os de EaD, a partir do 1º Semestre de 2023:  

            Modali dade: a Di st ânci a ( EaD)  

            Car ga Horári a: Hor as: 3. 200 hor as 

                                      Hor as/ aul as: 3. 840 hor as 

            Vagas: 45 vagas por Pol o/ semestral  

            Duração: Mí nimo: 8 semestres (4 anos)  

                            Máxi mo: 12 semestres (6 anos)  

Art. 3°. Homol ogar a cri ação e i mpl ant ação do Curso de Li cenciat ura em Letras 

Port uguês/ Li bras a ser of ereci do pel o Centro Uni versit ári o de Mi nei ros em seus 

respecti vos Pol os de EaD, a partir do 1º Semestre de 2023:  

            Modali dade: a Di st ânci a ( EaD)  

            Car ga Horári a: Hor as: 3. 200 hor as 

                                      Hor as/ aul as: 3. 840 hor as 

            Vagas: 45 vagas por Pol o/ semestral  

            Duração: Mí nimo: 8 semestres (4 anos)  

                            Máxi mo: 12 semestres (6 anos)  
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Art. 4°. Homol ogar a cri ação e i mpl antação do Curso de Li cenci at ura em 

Mat e máti ca a ser of ereci do pel o Centro Uni versit ári o de Mi nei ros em seus 

respecti vos Pol os de EaD, a partir do 1º Semestre de 2023:  

            Modali dade: a Di st ânci a ( EaD)  

            Car ga Horári a: Hor as: 3. 200 hor as 

                                      Hor as/ aul as: 3. 840 hor as 

            Vagas: 45 vagas por Pol o/ semestral  

            Duração: Mí nimo: 8 semestres (4 anos)  

                            Máxi mo: 12 semestres (6 anos)  

Art. 5º. Fi cam r ef erendadas as apr ovações dos Pr oj et os Pedagógi cos dos Cur sos de 

Li cenci at ur a em Pedagogi a, Li cenci at ur a em Letras Port uguês/ Li bras e Li cenci at ur a 

em Mat emáti ca que passam a f azer part e dest a Resol ução como se nel a esti vessem 

escrit os.  

Art. 6º. Est a Resol ução entrará em vi gor na dat a de sua publi cação.  

 
Publi que-se. Comuni que-se. Cumpr a-se.  

 
Reuni ão Or di nári a do CONSUN, reali zada no di a 27 de mai o de 2022, às 14h, vi a 

recurso t ecnol ógi co (t eams) do Centro Uni versi t ári o de Mi nei ros – UNI FI MES.      

 

                                                 Juli ene Rezende Cunha 
 Presi dent e do CONSUN 


