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Rio de Janeiro, RJ, 24 de junho de 2018.  

 

 

Prezado(a) Professor(a) Associado Representante Institucional. 

  

A Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração – ANGRAD, nos 

termos ao Artigo 8º do Estatuto Social realizará, no dia 24 de agosto de 2019, por ocasião 

do 30º ENANGRAD: a Assembleia Geral Ordinária – AGO e a Assembleia Geral 

Extraordinária – AGE, que ocorrerão na Universidade Federal de Uberlândia - Av. João 

Naves de Ávila, 2121 - Bloco 5R Auditório 5R-D Campus Santa Mônica Uberlândia/ MG, 

em conformidade com a Convocação anexa.  

Salientamos que, em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1º e 2º, insertos no 

Capítulo III do Estatuto Social da ANGRAD, a realização das Assembleias Gerais 

dependerá da presença de pelo menos um terço dos associados com direito a voto e em 

dia com suas obrigações financeiras. Caso assim não seja possível, a Assembleia reunir-

se-á (30) trinta minutos após a hora prevista na respectiva Convocação com qualquer 

“quórum”, obedecida a premissa de quitação das respectivas obrigações.  

Informamos, ainda, que o 30º ENANGRAD – Encontro Nacional dos Cursos de 

Graduação em Administração será realizado no período de 23 a 25 de agosto do corrente 

ano, na cidade de Uberlândia/MG e terá como tema principal “Gestão da Aprendizagem 

no Contexto das Transformações”. O evento terá, além de uma intensa programação 

científica, dividida em onze áreas temática, a realização do XII SENANGRAD, entre 

outras atividades. 

Certos de podermos contar com a participação e apoio de V.S.ª, na condição de 

Representante de sua IES, subscrevemo-nos.  

Atenciosamente, 

 

                                               
 

Prof. Adm. Taiguara de Freitas Langrafe. 
     Presidente da ANGRAD 
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