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RESOLUÇÃO INTERNA Nº 05, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

 

Aprova a regulamentação interna para confecção 

das placas comemorativas das turmas de egressos 

do curso de medicina para composição do 

"Memorial de Egressos da Faculdade de Medicina - 

Campus JK." 

 

A Congregação da Faculdade de Medicina - FAMED - Campus JK, em sua 38ª reunião 

ordinária, realizada em 06 de dezembro de 2019, 

RESOLVE: 

 Art. 1º Aprovar as normas internas que regulamentam os padrões para confecção das placas 

comemorativas das turmas de egressos do curso de medicina, a serem fixadas na chamada 

"Memorial de Egressos" da Faculdade de Medicina. 

Art. 2º Entende se por Memorial de Egressos o espaço físico reservado no prédio do curso 

de medicina, onde serão fixadas as placas comemorativas das turmas de egressos do curso, com o 

objetivo de efetuar o registro histórico e a valorização da memória de todas as turmas que 

concluírem o curso na instituição. 

Art. 3º Fica estabelecido o modelo de placa (Anexo I) como padrão, devendo constar em sua 

arte o cabeçalho conforme discriminado, ser confeccionada em tamanho A2 e em material de longa 

duração, à escolha da turma. 

Art. 4º Todas as turmas do curso deverão submeter a proposta de arte de suas placas à 

Congregação da FAMED, em tempo hábil, para análise e aprovação, antes da confecção. 

Art. 5º Os custos com a confecção das placas ficarão sob a responsabilidade dos formandos. 

Art. 6º A fixação das placas será feita em data e horário definidos pela Direção do curso e 

Comissão de Formatura, em cerimônia oficial, preferencialmente nos últimos dias de aula do 12º 

semestre letivo do curso, previstos no calendário acadêmico. 

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Diamantina, 06 de dezembro de 2019 

 

Prof. Danilo Bretas de Oliveira 

Presidente em exercício da Congregação da FAMED/UFVJM  



 

ANEXO I 

 

MODELO DE PLACA COMEMORATIVA 

 

 


