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HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2ª ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2018
31 DE OUTUBRO DE 2018

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 
O Presidente do Conselho de Administração do 
Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei e 
do contrato social convoca os senhores sócios para 
reunirem-se na 2ª. Assembleia Geral Extraordinária de 
2018 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. 
Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade 
de Uberlândia-MG, no dia 31 de outubro de 2018, 
em primeira chamada, às 19h (dezenove horas), e, 
em segunda chamada, às 19h30 (dezenove horas e 
trinta minutos) com a presença de 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital para deliberarem sobre 

medidas Unimed x Hospital Santa Genoveva; (ii) 
outros assuntos. Não havendo quórum de instalação, 

o dia 6 de novembro de 2018, em primeira chamada, 
às 19h (dezenove horas) e, em segunda chamada, às 
19h30 (dezenove horas e trinta minutos) no mesmo 
local, para instalação e deliberação com presença de 
10 (dez) cotas do capital social.

Uberlândia-MG, 24 de setembro de 2018.
Dr. Samuel Caputo de Castro

Presidente do Conselho de Administração 29/09
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Edital de Abertura das Inscrições e do Processo de Seleção 2019/1 
para Ingresso ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal

O Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal (PPGBV), do Instituto de Biologia (INBIO), da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), faz saber a todos quanto virem o presente Edital, ou dele tiverem conhecimento, que serão abertas 
as inscrições e o processo de seleção para o PPGBV para ingresso no primeiro semestre de 2019.
O edital completo, as informações e instruções pertinentes ao processo seletivo estão disponíveis na secretaria e no sítio 
eletrônico do PPGBV.
O número de vagas oferecidas por modalidade, para ingresso no primeiro semestre de 2019, é:

Modalidade Ampla Concorrência Pretos, pardos e 
indígenas

Pessoas com Total
Alunos Regulares
Mestrado Acadêmico 11 3 1 15
Alunos Especiais
Mestrado Acadêmico 7 2 1 10
Período de inscrição: 08/10/2018 a 26/10/2018
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições para o processo seletivo 
contidas neste edital e nas demais normas pertinentes à matéria.

Uberlândia, 10 de setembro de 2018
Prof. Dr. Orlando Cavalari de Paula

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal
Portaria. SEI REITO nº 300/2018

Instituto de Biologia
Universidade Federal de Uberlândia
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