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FUNDO: INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE 

SUBFUNDO: Diretoria 

DATAS LIMITE: 1967/2010/S/D 

CAIXAS: 12 

SÉRIE  LOC./DEPÓSITO DESCRIÇÃO CONTEÚDO DATAS-LIMITE 

Ata Caixa 1  

 

Documentação 

textual avulsa. 
-Atas de reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da PUC MG. 2004/2008 

Contábil Caixa 1 
Documentação 

textual avulsa. 
-Orçamento Centro de Ciências Biológicas. 1987 

Contrato/ Convênio Caixa 1 
Documentação 

textual avulsa. 
-Convênio para estágio. 2001/2005 

Correspondência 
Caixa 1/2 

 

Documentação 

textual avulsa. 
-Cartas, ofícios e circulares. 1978/2007/S/D Subsérie: Corresp. 

Expedida 

Subsérie: Corresp. 

Recebida 
Caixa 3/4/5/6/7 

Documentação 

textual avulsa. 
-Cartas, ofícios e circulares. 1977/2010/S/D 

Declaração Caixa 7 
Documentação 

textual avulsa. 

 

-Declaração de empréstimo de chave; 

-Declaração de participação em palestra. 

 

2000/2007 
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Didática 

Caixa 7 
Documentação 

textual encadernada. 

-Situação dos cursos de graduação da PUC MG; 

-Distribuição das Unidades de conteúdo por períodos;  

-Currículo mínimo do curso médio.  

1997/S/D Programa de 

Disciplina  

Diversos Caixa 7 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Manual de descrição de cargos; 

-Projeto de promoções de ações de saúde na PUC MG; 

-Plano de gerenciamento de resíduos de serviço; 

-Quadro comparativo estatuto; 

-Procedimento de liberação de espaço físico para obra; 

-Revistas Prefeitura. 

1983/2007/S/D 

Dossiê / Processo Caixa 7/8 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Cursos superiores de Tecnologia Autorizados e Reconhecidos a partir de 

2001; 

-Relatório da comissão instituída para analisar os cursos superiores de 

tecnologia; 

-Normatização das atribuições do técnico e tecnólogo em radiologia; 

-Diretrizes curriculares do tecnólogo; 

-Alteração das normas acadêmicas do ensino de graduação. 

2001/2010/S/D 

Edital Caixa 8 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Edital de processo de seleção para docentes; 

-Edital do programa de bolsas de iniciação cientifica; 

-Edital para transferências;  

-Matrícula como portador de diploma de curso superior; 

-Edital de processo seletivo. 

1979/2007 

Estatuto Caixa 8 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Estatuto PUC MG 1996; 

-Adaptação do estatuto de 1996 de acordo com as Leis de Diretrizes e Bases 

da educação;  

-Estatuto da Sociedade Mineira de Cultura. 

1996/2008/S/D 

Legislação 

Caixa 8 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Projeto de lei que dispõe sobre os estágios de estudantes de 

estabelecimentos de ensino médio ou superior; 

-Lei que dispõe sobre o uso de cadáver não reclamado para fins de estudo. 

1992/1999 
Lei 

Portaria Caixa 8/9 

Documentação 

textual avulsa e 

encadernada. 

-Portarias do conselho de ensino e pesquisa do centro de ciências biológicas 

e da saúde; 

-Designação de grupo de trabalho para elaborar plano de aquisição de livros; 

-Normatização de atividade médica na área da urgência e emergência na sua 

faze pré-hospitalar. 

1978/2008 
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Resolução  Caixa 9/10 
Documentação 

textual encadernada. 

-Resoluções do Conselho Universitário do primeiro ciclo da área de 

Ciências Biológicas; 

-Resoluções do Conselho de Ensino e Pesquisa. 

1967/1977 

Lista Caixa 10 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Lista de funcionários do ICBS.  S/D 

Material Gráfico Caixa 10 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Convites; 

-Folders. 
2006/2007/S/D 

Nomeação  Caixa 10 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Nomeação para cargo. 2004 

Parecer Caixa 10 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Manifesta-se sobre a liceidade do aluno realizar 2 cursos superiores 

simultaneamente; 

-Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina; 

-Criação do Conselho Universitário.                               

1982/2010/S/D 

Periódico 

Caixa 10 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-BICEBIS: Boletim Informativo do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde. 
1979/1981 Subsérie: Boletim 

informativo 

Pesquisa/Projeto Caixa 11 

Documentação 

textual avulsa e 

encadernada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Planejamento de atividade para melhorar integração curricular dos cursos; 

-Projeto de Implantação da Coordenadoria de Estatística; 

-Desenvolvimento das atividades curriculares teórico-práticas na fundação 

assistencial “Crescer”; 

-Programa de capacitação gerencial; 

-Proposta de reforma administrativa para Instituto de Ciências Biológicas e 

da Saúde; 

-Projeto Pedagógico do Centro Universitário-FUMEC; 

-Manual geral de avaliação das condições de ensino; 

-Subsídios para proposta do Mestrado em Ciências da Saúde: Normas da 

CAPES; 

-Projeto de resolução nº 4; 

-Projeto pelo Desenvolvimento de Minas-Museu de ciências Naturais PUC 

Minas. 

1985/2005/S/D 
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Relatório Caixa 11/12 

Documentação 

textual avulsa e 

encadernada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Catálogo de cursos PUC MG; 

-Relatórios de Atividades de Dedicação. 
1977/2007/S/D 

Reunião Caixa 12 
Documentação 

textual avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Sínteses de reuniões.  1978/2007/S/D 

 

 

 

 


