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RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE COORDENAÇÃO ACADÊMICA Nº 01/2019  

 

Estabelece normas para divulgação de eventos e cursos de 

curta duração, aperfeiçoamento ou de especialização, 

presenciais e à distância, pelo Instituto de Ensino e 

Pesquisa Darci Barbosa – IEP/MG. 

 

O Colegiado de Coordenação Acadêmica do IEP, no uso de suas atribuições regimentais e, considerando:  
 

I - os objetivos institucionais como definidos no Capítulo II, art.3º - itens de I a VII, do Regimento Interno 

do Instituto de Ensino e Pesquisa Darci Barbosa – IEP/MG;  
 

II - os termos da Missão e dos Valores do IEP, como explicitados no Capítulo III desse mesmo Regimento, 

em todos os seus itens e; 
 

III - a responsabilidade do IEP/MG na divulgação de propostas educativas compatíveis, pela sua qualidade, 

correção e pertinência às áreas de ensino e de pesquisa desenvolvidas pelo referido Instituto; 
 

IV – as atribuições conferidas ao Colegiado de Coordenação Acadêmica estabelecidas no art. 15 do 

Regimento Interno do IEP/MG; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  O Instituto de Ensino e Pesquisa Darci Barbosa - IEP/MG divulgará oficialmente, de forma 

prioritária, cursos, eventos (congressos, seminários, colóquios etc.) e resultados de pesquisas produzidos 

por profissionais das áreas acadêmica e técnica do próprio Instituto e/ou por seus convidados 
 

Art.2º Poderão ser divulgados cursos e eventos propostos pelas filiadas, que tenham interface com as áreas 

relacionadas à pessoa com deficiência e que estejam de acordo com as diretrizes do IEP, mediante exame 

e aprovação do Colegiado de Coordenação Acadêmica. 
 

Parágrafo único – Também serão passíveis de divulgação eventos propostos por outras instituições que 

tenham interface com as áreas relacionadas à pessoa com deficiência e que estejam de acordo com as 

diretrizes do IEP. 
 

 Art.3º - A solicitação de divulgação de cursos, em todos os casos, será examinada pelo Colegiado de 

Coordenação Acadêmica, cabendo a esse a decisão final. 
 

Art. 4º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua aprovação e assinatura pelo Colegiado de 

Coordenação Acadêmica e validação da Superintendência do IEP/MG 

 

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Colegiado de Coordenação Acadêmica. 
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