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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241873/2021-65  

[Ao Setor Departamento de Registro e Controle Acadêmico,

Informo que o candidato à vaga de reopção ao curso de Teatro, Michael Xavier Galbas , número de
registro 2020079032, foi aprovado pela coordenação do curso observadas a Resolução Complementar CEPE nº
01/2018, de 20 de fevereiro de 2018, e a Resolução CEPE nº 14/2018, de 09 de outubro de 2018, ambas do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), juntamente com a análise da cena teatral enviada à prova
específica de reopção de curso.]

 

 

 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.
 
 

[RICARDO CARVALHO DE FIGUEIREDO] 
[Coordenador do curso de graduação em Teatro]

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Carvalho de Figueiredo, Coordenador(a) de curso,
em 30/08/2021, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0931686 e o
código CRC 67D90359.

Referência: Processo nº 23072.241873/2021-65 SEI nº 0931686

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.241600/2021-11  

[Ao Setor Departamento de Registro e Controle Acadêmico,

Informo que o candidato à vaga de reopção ao curso de Teatro, Pedro Henrique Fonseca Mar�ns, número de
registro 2019041361, foi aprovado pela coordenação do curso observadas a Resolução Complementar CEPE
nº 01/2018, de 20 de fevereiro de 2018, e a Resolução CEPE nº 14/2018, de 09 de outubro de 2018, ambas
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), juntamente com a análise da cena teatral enviada à
prova específica de reopção de curso.]

 

 

 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.
 
 

[RICARDO CARVALHO DE FIGUEIREDO] 
[Coordenador do Colegiado de graduação em Teatro]

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Carvalho de Figueiredo, Coordenador(a) de curso,
em 30/08/2021, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0931662 e o
código CRC BA26FBF6.

Referência: Processo nº 23072.241600/2021-11 SEI nº 0931662

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

