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Folha nS 16 

Processo nS 001416/72 

InteressadoJOlO AHNOLFO CARVALHO DE OLIVEIRA 

Assunto: Admissão - Transferência para a UnB. 

Denlior Decano de ünoinc e Graduação, 

üoao o reqy.-aronte "teve problemas na área da Seguran 

ça Nacional" (fl.15), deve apresentar certidão negativa passada pe_ 

Ia Auditoria da lis Cincunecrição ililitar. 

Brasília, 23 de Junho de 1972• 
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Processo n^ 7656/72 

Interessado: MENINO JOSÉ* DE RESENDE 

Assunto : Reingresso na UnB. 

Kagnificc Reitor 

0 5aplicani;e Eatisfas as exigências conti

das no telegrejüa-circular (T/(B;/BSB •• 452 de 21/3/72) do Excelentís 

simo Senhor llinistro da Educação c Cultura, isto e, a) requereu o 

prosseguimento dos estudos? e o) instruiu o seu pedido com certidão 

passada pela íú» Auditoria da 115= Cincunscrição Judicial Militar,onde 

se lê "que o mesmo nao respondeu e nem respondo, até a presente data, 

a preceese nesta Auditoria da 11" CJI.V 

Isto gasto, opino pelo DSPERMENTO. 

SÜB CEiíSOSA. 

Brasília, 23 de junho de 1972. 

Sosdito Qduavdo Sampaio 
Chalé da Assessoria para Assuntos Especiais 



Interessado: Constantino Pereira Filho ^olh 08 

Assunto: Reingresso na ünB. 
Processo ne 0682/72 

Magnífico Reitor 

C Suplicante, há 3 anos, foi excluído 

da ÜnB, por força do Decreto-lei nfl 477/6D. 

Cumprida a pena, requer o prossegui -

mento dos seus estudos e anexa ao pedido certidão passada pela Audi

toria da 11B CircunGcràçr.o Judicial Militar, na qual se vê que o mes_ 

mo não respondeu e nem responde, ate a presente data, a processo na 

quela Auditoria. 

istão cumpridas, assim, as recomenda

ções contidas nc tele^atí^-circular /m/G?í!/BSB ?3B 452 de 21/3/72) do 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e Cultura. 

Docta fcnaa, opino pelo IXEPERIMSNTO. 

5U.T3 CTCT5URA. 

Brasília, 23 de junho de 1972. 
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Processo n9 5656/72 DESPACHO 

. IIXRCIO JOSá 1*03 SAlíTOS requer renovação de matrí

cula, curso de Geolocia; 

Cumpriu pena de reclusão — 18 meses — cominadanoo 

arte. 21 a 23 do Decreto-lei n^ 314/67» revogado pelo Decreto-lei n<* 

898, de 29.9.69i 

Ins t ru iu seu pedido, como determina o T/G&í/BSB IJfi 

452 de 21/3/72, do Exms, Sr . l í in i s t ro da Educação e Cul tura . 

É* verdade que o referido telegrama-circular repor 

ta-se a alunos alcançados pelo Decreto-lei n& 477, de 26.2.69. 

Mt de qualquer foraa, a informação que traz de 

autoridade competente (Auditoria da 11* HP.T) - atesta que o suplicante 

j! cumpriu pepena integralmente e "não mais responde a inquérito nem 
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5656/72 

processo neste juízo •" 

Assim examinado, e quanto a este aspecto, opino 

polo DEFERIMENTO. 

SUS CENSURA. 

Brasília, 09 de junho de 1972. 


