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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Ge-
rais – ASSUFEMG, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto no seu artigo 
8º, convoca os (as) senhores (as) associados (as) para a Assembleia Estatutária, a 
se realizar no Auditório da Escola de Belas Artes, à Av. Presidente Antônio Carlos, 
6627, Campus Pampulha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no 
dia 14 de março de 2013, quinta-feira, às 09h30min que se instalará em primeira con-
vocação com 50% +1 dos associados e às 10h, em segunda e última convocação, no 
mesmo dia e local com a presença de no mínimo 50 associados, para deliberar sobre 
os seguintes pontos de pauta:

1- Informes.

2- Eleições da Junta Eleitoral para as eleições da Assufemg triênio 2013/2016.



 A Feira de Artesanato 
da Assufemg acontece tradicio-
nalmente, duas vezes ao ano. 
Uma edição, juntamente com 
a realização do Rosas de Abril, 
evento com apresentações mu-
sicais, artísticas, culturais e es-
portivas, em que comemora-se 
o aniversário da Associação dos 
Servidores da UFMG-Assufe-
mg. A outra edição acontece no 
segundo semestre. Este ano, a 
XIX Feira de Artesanato da As-
sufemg - edição Rosas de Abril 
será de 08 a 12 de abril, na Pra-
ça de Serviços da UFMG.
 Com sucesso de públi-

co e vendas, todos os anos o 
campus da UFMG fica colorido 
com a exposição dos produtos 
artesanais da Feira de Artesa-
nato da Assufemg  que abrange 
sete setores: bijuterias, calçados 
e bolsas, diversos (sabonetes, 
perfumes, quadros, objetos de 
decoração), infantil, vestuário, 
patchwork e tecelagem.Não é 
permitida a venda de produtos 
industrializados. É proibida a 
venda de alimentos e bebidas.
 Os interessados em par-
ticipar da Mostra pela primeira 
vez devem ler o regulamen-
to e entregar no mínimo dois 

exemplares, na sede da Assu-
femg, nos dias 12 e 13 de mar-
ço de 10h às 13h, identificados 
com nome, endereço e telefo-
ne para contato. Os produtos 
serão avaliados pela comissão 
de organização da Feira. As 
inscrições definitivas, junta-
mente com o pagamento, serão 
efetuadas nos dias 15 e 18 de 
março para associados e no dia 
21 de março para não sócios, a 
partir das 10h, enquanto hou-
ver vaga. O sorteio do espaço 
será feito no ato da inscrição. 
Mais informações pelo telefo-
ne: 3439-8120 com Odair.

XXVIII Rosas de Abril!  
Participem! 39 anos da Assufemg.

Vem aí a XIX Feira de Artesanato da  
Assufemg - edição Rosas de Abril 2013. 

Prestigiem!

Evento

EVENTO DATA HORA LOCAL
Feira de Artesanato 08 a 12/04/2013 de 08 às 17h Praça de Serviços

Inscrições prévias (somente para 
os participantes pela 1ª vez) 12 e 13/03/2013 de 10 às 13h Sede da Assufemg

Inscrições definitivas (pagamento 
da taxa e sorteio do espaço).

15 e 18/03/2013 (para  
Associados)

21/03/2013 (para não  
Associados)

 a partir das  
10h Sede da Assufemg

Valor da taxa: R$80,00 (Oitenta reais) para Associado Assufemg - R$100,00 (Cem reais) 
para não Associado.

XIX Feira de Artesanato da  
Assufemg - Rosas de Abril 2013

 A exposição trará ao campus Universitário trabalhos artesanais feitos por artesãos associa-
dos ou não, já que a Mostra é uma oportunidade também a outros expositores.


