RESOLUÇÃO Nº. 100( B)/ CONSUN/ 2022
O Consel ho Uni ver sitári o do Centr o Uni ver sit ári o
de Mi nei r os, Goi ás, em sua 112ª Sessão Pl enári a
Or di nári a, r eali zada em 27 de mai o de 2022, co m a
fi nali dade de apr ovar alt er ações no Regul a ment o do
I nt er nat o do Cur so de Medi ci na do Centr o Uni ver sit ári o
de Mi nei r os, Goi ás – UNI FI MES.
O Consel ho Uni ver sit ári o do Centr o Uni ver sitári o de Mi nei r os - CONSUN, no uso de
suas atri bui ções, e
RESOLVE:
Art. 1°. Ho mol ogar as alt er ações no Regul a ment o do I nt er nat o do Cur so de
Medi ci na Cent r o Uni versit ári o de Mi nei r os, Goi ás e Ca mpus de Tri ndade, Goi ás.
Art. 2°. Fi ca r ef er endada a apr ovação das al t er ações no Regul ament o do I nt er nat o
do Cur so de Medi ci na, que passa m a f azer part e dest a Resol ução co mo se nel a
esti vesse escrit o.
Art. 3º. Est a Resol ução entr ar á em vi gor na dat a de sua publi cação.
Publi que- se. Co muni que- se. Cu mpr a- se.
Reuni ão Or di nári a do CONSUN, r eali zada no di a 27 de mai o de 2022, às 14h, vi a
r ecur so t ecnol ógi co (t ea ms) do Cent r o Uni versit ári o de Mi nei r os – UNI FI MES.

Juli ene Rezende Cunha
Pr esi dent e do CONSUN
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