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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC MINAS 

CENTRO DE MEMÓRIA E DE PESQUISA HISTÓRICA 
 
 

INVENTÁRIO SUMÁRIO DO FUNDO: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE 

SUBFUNDO: DEPARTAMENTO CIÊNCIAS BIOLOGICAS  

DATAS-LIMITE: 1968/2012/S/D 

CAIXAS: 6 

 

 

FUNDO: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE 

SUBFUNDO: Departamento de Ciências Biológicas 

DATAS LIMITE: 1968/2012/S/D 

CAIXAS: 6 

SÉRIE  LOC./DEPÓSITO DESCRIÇÃO CONTEÚDO DATAS-LIMITE 

Ata Caixa 1 

Documentação 

textual avulsa e 

encadernada. 

-Atas de reuniões do Centro de Ciências Biológicas;  

-Atas de Assembleia Geral do Departamento de Ciências Biológicas da 

UCMG; 

-Atas das reuniões do Conselho Interdepartamental do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde; 

-Ata para admissão de professores; 

-Ata para a eleição de membros do colegiado. 

1978/2010/S/D 

Contábil Caixa 1 
Documentação 

textual avulsa. 

-Ordens de compra; 

-Pedidos de compra. 
2001/2007 

Correspondência 

Caixa 1 
Documentação 

textual avulsa. 
-Cartas, ofícios e circulares. 1975/2007/S/D Correspondência 

Expedida 

Correspondência 

Recebida 
Caixa 2 

Documentação 

textual avulsa. 
-Cartas, ofícios e circulares. 1968/2007/S/D 
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Declaração Caixa 2 
Documentação 

textual avulsa. 

-Declaração de transferências de direitos sobre contribuições de 

publicações;  

-Declaração de presença do aluno Fabiano Augusto Assunção Silva no 

Instituto de Identificação da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre 

estelionato da qual foi vítima. 

1992/2003/S/D 

Didática 

Caixa 2/3 

Documentação 

textual avulsa e 

encadernada. 

-Propostas curriculares do curso de Ciências Biológicas; 

-Guia de aulas práticas; 

-Relatório de reformulação curricular; 

-Proposta de adequação curricular; 

-Primeiro ciclo de Ciências Biológicas e da Saúde; 

-Apostila de Anatomia comparada de vertebrados. 

1970/2004/S/D Programa de 

disciplina 

Diversos Caixa 3 
Documentação 

textual avulsa. 

-Atos do poder legislativo que regulamenta a profissão de Biólogo e 

Biomédico; 

-Instituição do ENAD; 

-Documentos diversos.  

1979/2004/S/D 

Dossiê / Processo  Caixa 4 
Documentação 

textual avulsa. 

-Diligência e parecer que reconhece o Curso de Ciências – Habilitação em 

Biologia da UCMG; 

-Dossiê de indicações bibliográficas para os cursos. 

1977/2003 

Edital Caixa 4 
Documentação 

textual avulsa. 

-Edital para Concurso de título para promoção de docentes; 

-Edital de Convocação para eleição; 

-Edital de transferência de alunos para a PUC Minas. 

1991/2004 

Legislação 
Caixa 4 

Documentação 

textual avulsa. 

-Designa Comissão examinadora para Concurso de Admissão à categoria de 

Professor Assistente. 
1987/1991 

Portaria 

Listas Caixa 4 
Documentação 

textual avulsa. 
-Lista com os nomes dos professores dos cursos. 1979/1983/S/D 

Nomeação/Posse Caixa 4 
Documentação 

textual avulsa. 
-Admissão de professores assistentes.  1987 
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Nota Histórica Caixa 4 
Documentação 

textual avulsa. 
-História e estrutura do curso de Ciências Biológicas. S/D 

Parecer Caixa 4 
Documentação 

textual avulsa. 

-Consulta sobre expedição de diploma de concluintes;  

-Consulta sobre eleições para constituição de colegiado; 

-Opina sobre a questão do abono de faltas. 

1983/2001 

Periódico 
Caixa 5 

 

Documentação 

textual avulsa. 

-Edições do Boletim Informativo do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde (BICEBIS). 
1979/1986/S/D 

Boletim 

Informativo 

Revista Caixa 5 
Documentação 

textual encadernada. 

-Monitor de biotecnologia y desarrollo; 

-BIOS, cadernos do Departamento de Ciências Biológicas. 
1995/2012 

Projeto/Pesquisa Caixa 5/6 

Documentação 

textual avulsa e 

encadernada. 

-Relatório do grupo de trabalho em teleducação; 

-Pesquisa sobre o vestibular de ciências; 

-Pesquisa de necessidade de curso a distancia junto a profissionais de 

enfermagem e professores de ciências;  

-Plano diretor acadêmico; 

-A profissão do psicólogo; 

-Projeto para ampliação do setor de documentação do Departamento de 

Ciências Biológicas;  

-Projeto de avaliação do ensino do curso de Ciências Biológicas da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais;  

-Praticas de zoologia dos cordados II; 

-Proposta de adequação curricular do curso de Ciências; 

-Pesquisa “Plantas medicinais, hortas comunitárias”; 

-Projeto de avaliação dos cursos de graduação;  

-Projeto Cirineu; 

-Coleta e utilização de animais em aulas, em consonância com os ditames 

legais. 

1977/2005/S/D 
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Regimento Caixa 6 
Documentação 

textual avulsa. 

-Regimento da comissão permanente de avaliação da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais; 
S/D 

Relatório Caixa 6 

Documentação 

textual avulsa e 

encadernada. 

-Relatório do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; 

-Relatório das atividades de implantação; 

-Relatório sobre a apuração das eleições para o Diretório Acadêmico; 

-Relatório teórico-prático de paleontologia. 

1979/2007 

Requerimento  Caixa 6 
Documentação 

textual avulsa. 

-Requerimento de inscrição para concurso para admissão à categoria de 

professor assistente  
1987 

Resolução Caixa 6 
Documentação 

textual avulsa. 

-Resolve aprovar as normas de pesquisa em saúde; 

-Proíbe a realização de festividades no campus; 

-Estabelece as diretrizes curriculares para o curso de Ciências Biológicas; 

-Aprova o regulamento da IX Conferencia Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte. 

1994/2007 

 

 

 

 


