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Têrmo de Posse do Diret6rio Acadêmico do Insttituto
Central de Artes (DAICA). Aos 14 dias do mês de novembro do ano de
1968, compareceram ao Gabinete do Coorden~dor do Instituto Central
de _'..rte, ...ro essor RiU3.2.doRossi, no Pavilhão SG1, no Campus da
Universsidade, os estudantes eleitos para integrarem o Diret6rio A

Á ~cademico do Instituto Central de Artes, meeiante eleiçao direta,oQ,...tem realizadas, com a participaçao do corpo discente desta mesma U
nidade Universitária, em obediência ao Decreto-Lei nº 228, de 28
de fevereiro de 1967, do Estatuto desta Universidade e às Instru-
ções n2s 12 e 13/67, a fim de tomarem posse das suas funções. Con-
correu à eleição uma chapa, sendo o resultado final, como consta
noso originais dos mapas de apuração, ontem enviados ao Sr. Coorde
nador, o seguinte:

Para Presidente
Claudio Oliveira Arantes - Matr. n2
632/68.

Para membro s
Itamar Morais Amador Matr. 582/67
:mverson Félix de Sousa I'lIatr.555/67
Humberto de Campos Matr. 667/.68
Waldemir José Rodrigues Ma tr.664/67
Luiz Antônio da Costa e Silva I'iIatr.
580/67
Vivianne Ventura Dias -pos graduanda
Augusto Cesar Ramasco Pessoa Matr.
665/68
Izaac Santos Cavalcante Matr.5~67

A vista dos referidos expedientes e nos termos do i-,...
tem XIV da Instruçao nº 13/67, o Sr, Coordenador, Prof. Rinaldo Ro~
si, proclamou eleito o Diret6rio Acadêmico e empossou seu Presiden-

,... ,.te e os oito membros que o cowpoem, havendo todos eles prestado com,...promisso de exercerem com exarçao os respectivos mandatos, pelo pra
zo de um ano, a contar desta data, Estiveram presentes ao ato o Prof.
José Carlos Cordova Coutinho, designado para acompanhar e fiscalizar
a referida eleição, os Prof~ssôres, estudantew e servidores! Para
constar, eu Maria das Graças Ferraz Leda, servidora desta Universi-
dade, lavrei a pr-e serrt e ata, que data e assino, juntamente com o Pr-of' ,
Rinaldo Rossi, Coordenador do Instituto Central de Artes, e todos os
integrantes do Diret6rio ~lcadêmico, ora "investidos em suas funçoes
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e outras pessoas presentes que desejarem assinar.
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