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Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e quinze minutos, no 1 
Miniauditório Congadas da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de 2 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da 3 
Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula. Na oportunidade 4 
compareceram os seguintes Conselheiros: Anair Valênia Martins Dias em substituição a Luciana 5 
Borges, coordenadora de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística; André 6 
Carlos Silva, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Engenharias e 7 
Administração; André Vasconcelos da Silva, coordenador do Programa de Pós-Graduação (PPG) – 8 
Mestrado Profissional em Gestão Organizacional; Carmem Lúcia Costa, coordenadora do PPG – 9 
Mestrado em Geografia; Claudia Tavares Amaral, coordenadora de Pesquisa da Unidade Acadêmica 10 
Especial de Educação; Donald Mark Santee em substituição a Thiago Alves de Queiroz, coordenador 11 
de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia; Getúlio Nascentes da 12 
Cunha, coordenador do Centro de Documentação e Pesquisa de Catalão - CDPEC; Grenissa Bonvino 13 
Stafuzza, coordenadora do PPG – Mestrado em Estudos da Linguagem; José de Lima Soares, 14 
Coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais; Luiz do 15 
Nascimento Carvalho, Coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia; 16 
Márcia Pereira dos Santos, coordenadora do PPG – Mestrado Profissional em História; Maria José dos 17 
Santos, coordenadora do Departamento Editorial - DEPECAC; Marcos Napoleão Rabelo, coordenador 18 
do PPG – Mestrado Modelagem e Otimização; Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do 19 
PPG – Mestrado Profissional Nacional em Ensino de Física; Rafael de Ávila Rodrigues, coordenador 20 
de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Geografia; Thimóteo Pereira Cruz em substituição a 21 
Rayne Mesquita de Rezende, representante discente; Regma Maria dos Santos, coordenadora do 22 
Centro Integrado do Cerrado - CIC; Wolney Honório Filho, coordenador do PPG – Mestrado em 23 
Educação. Estava presente, ainda, com direito a voz, o professor Heber Martins de Paula, Coordenador 24 
de Pesquisa da Regional Catalão. Havendo quórum, a presidente informou que a  reunião que ora se 25 
iniciava estava marcada já com a possibilidade de não acontecer, porque dependeria da quantidade de 26 
conselheiros que não estivessem de férias. Após constatar que apenas dois estavam e que seus 27 
suplentes foram convocados, ela decidiu manter a reunião. A presidente informa que a conselheira 28 
professora Regma Maria dos Santos fez uma solicitação de inclusão de pauta, a título de informe, a 29 
respeito da decisão do Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor José Alexandre F. Diniz Filho, de não 30 
emitir portaria referente ao afastamento para estágio Pós-Doutoral da docente Jeanne Silva, da 31 
Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais. Os presentes concordaram com a inclusão 32 
da pauta, a ser apresentada ao fim da pauta anunciada. Dando prosseguimento, a presidente passou a 33 
palavra ao Professor Heber Martins de Paula, que apresentou o relatório dos números finais do I 34 
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão. No III Seminário de Pesquisa e Pós-35 
Graduação e Inovação da Regional Catalão (III SPPGI-RC), foram 207 trabalhos recebidos, 182 36 
aprovados, dos quais 178 foram apresentados nas sessões orais. Destes, 141 foram indicados pelos 37 
pareceristas para compor o E-book do evento. Ademais, foram indicados 3 trabalhos de Extensão; 7 do 38 
PIBID; 2 de Prolicen e 2 de TCC, totalizando 154 trabalhos para composição do E-book do I 39 
CONPEEX/RC. Disse que serão enviados convites aos autores para encaminharem os seus trabalhos 40 
completos à Comissão responsável do Evento e que os professores Adriana de Freitas Neves, Petrus 41 
Henrique Ribeiro dos Anjos, Idelvone Mendes Ferreira e Maria Helena de Paula serão os responsáveis 42 
pela organização dos E-books. O professor Heber comunicou aos conselheiros que a reunião para 43 
discutir as normas para os Grupos de Pesquisa, enviadas pela professora Clorinda, Pró-Reitora de 44 
Pesquisa e Inovação, foi realizada no dia 22 de junho com os coordenadores de Pesquisa e de Pós-45 
Graduação da Regional Catalão. As observações feitas nesta oportunidade foram encaminhadas para a 46 
professora Clorinda, que tomará as devidas providências em Goiânia. O professor informa, também, 47 
que participou com a professora Maria Helena de uma reunião com a professora Clorinda no dia 25 de 48 
junho/2015, na qual receberam um ponto de pauta acerca da proposta de nova resolução de Pesquisa 49 
para substituir a resolução número 0462 de 1999. Nessa reunião, a professora Clorinda apresentou o 50 
material de uma proposta e, tendo coletado algumas informações com Maria Helena e Heber, ela irá 51 
fechar o texto encaminhá-lo para a Regional Catalão, possivelmente, em agosto, para ser revisado em 52 
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conjunto pela CRPPG e discutido nas Câmaras Regionais. A presidente ressaltou que será convocada 53 
uma Câmara Extraordinária presidida pela professora Clorinda para discutir esta resolução. Assim, a 54 
presidente salientou que em agosto de 2015 haverá duas reuniões da CRPPG, uma ordinária e outra 55 
extraordinária. Informou que houve uma Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação (CSPPG), na 56 
qual ela estava presente com os professores André Vasconcelos da Silva, Aparecida Almeida Barros, 57 
Heber Martins de Paula, Luiz do Nascimento Carvalho e Marcos Napoleão Rabelo. Não havendo 58 
pautas a respeito da Regional Catalão, nesta reunião da Câmara Superior iniciou-se a discussão da 59 
nova resolução da Pós-Graduação - Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação. Dada a 60 
extensão e alterações da nova resolução, é possível que sejam realizadas reuniões extraordinárias da 61 
Câmara Superior, com a possibilidade de alguma delas ocorrer nos turnos matutino e vespertino, 62 
conforme proposta do Pró-Reitor de Pós-Graduação, para acelerar a discussão e a aprovação da 63 
resolução da Pós-Graduação, de modo que ela entre em vigor até o final do ano corrente e para que 64 
todos os PPGs já comecem o próximo ano com seus regulamentos fundamentados nessa resolução. Ao 65 
esclarecer que os editais ainda estão sendo elaborados e publicados com base na resolução antiga, a 66 
presidente informou aos coordenadores de PPG que, na página da PRPG, há um link com um modelo 67 
de edital que facilita o acompanhamento de todos os editais pela Coordenação de Pesquisa e Pós-68 
Graduação/RC. Em caso de dúvida e/ou discrepâncias nos editais, são feitas consultas à PRPG e, sendo 69 
aprovado, o edital já é publicado. Ou seja, a Regional Catalão, assim como as outras Regionais da 70 
UFG, é instância de aprovação de editais, tendo em vista a quantidade de PPGs da UFG, que 71 
inviabiliza a leitura de todos os editais pela Coordenadora Geral da Pós-Graduação, professora Fabiana 72 
Fredrigo. A presidente informou que foi publicado o resultado preliminar do PIBIC/PIBIC-AF/PIVIC e 73 
do PIBITI/PIVITI, para o período de 2015 a 2016, com prazo para recurso até o dia 06 de julho/2014. 74 
Após lida a ata da sessão extraordinária da CRPPG do dia 16 de abril/2015, esta foi votada e aprovada 75 
com duas abstenções. No terceiro ponto da pauta, a presidente expôs o novo caminho, previsto no 76 
novo regimento da UFG, para a submissão de propostas para cursos de Especialização, a saber: a) 77 
preencher o formulário; b) enviá-lo para a PRPG, que fará uma análise do texto e de uma série de 78 
outros aspectos; c) a PRPG encaminhará o processo à Regional, para que este passe pela CRPPG e d) 79 
após apreciação e decisão da CRPPG, o processo será enviado para o Conselho Gestor, o qual fará a 80 
sua apreciação e, depois, encaminhará para a PRPG dar os encaminhamentos na PROAD. Assim, todas 81 
as instâncias cabíveis da Regional tomam conhecimento desses processos, da previsão de entrada de 82 
recursos e de onde estes serão aplicados. A presidente iniciou o próximo ponto de pauta, sobre o 83 
Processo UFG 23070.005119/2015-35, que trata da solicitação de curso de Pós-graduação Lato Sensu 84 
– oferta de nova turma, com alteração no regulamento, Curso de Especialização em Gestão Pública, 85 
modalidade EaD, de interesse da Unidade Acadêmica Especial em Engenharia e Administração da 86 
UFG/Regional Catalão, sob a coordenação do Prof. Sólon Bevilacqua e subcoordenação da Profª Ana 87 
Paula Pinheiro Zago, analisado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Catalão, 88 
com relatoria da Coordenadora Maria Helena de Paula e a secretária executiva Fabiana Alves de 89 
Assunção Mesquita. A presidente ressaltou que esse processo contempla o critério de ter no máximo 90 
40% de professores externos, tem Carga Horária e Plano de Trabalho adequados, porém não possui 91 
previsão orçamentária, porquanto é um curso na modalidade a Distância. Sendo assim, o valor será 92 
disponibilizado somente após aprovação nas instâncias superiores e avaliação da planilha pela 93 
PROAD. A conselheira professora Carmem Lúcia Costa destacou que este ano não terá 94 
disponibilização de recurso financeiro para a EaD. A presidente disse que, provavelmente, nesse caso, 95 
a proposta possa ser aprovada e ficar aguardando a disponibilidade de recursos. Assim, a presidente 96 
colocou o relato em votação, sendo aprovado por unanimidade. O conselheiro professor André Carlos 97 
Silva perguntou sobre os prazos para solicitação de nova turma de Especialização para o início de 98 
2016. A presidente respondeu que acredita ser em agosto e informou que no site da PRPG há esta 99 
informação. No quarto ponto de pauta, acerca do Processos de pós-graduação Stricto Sensu – 100 
afastamento para pós-graduação, a presidente fez algumas considerações, explicando que, diante da 101 
demora dos trâmites em Goiânia e, às vezes, na própria Regional Catalão, a diretora do Departamento 102 
do Pessoal da Regional Goiânia da UFG, Maruska Sansaloni,  informou que os técnicos do DP da 103 
Regional Catalão foram treinados e, portanto, este setor já está fazendo as análises dos processos. A 104 
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presidente esclareceu que, apesar da greve, alguns processos estão sendo encaminhados sob 105 
autorização do Comando de Greve. Em seguida, ela começou a exposição do processo UFG 106 
23070.005197/2015-30, que trata da solicitação de afastamento para cursar Estágio Pós-doutoral, na 107 
Universidade de Brasília (UnB), período de 27/07/2015 a 26/07/2016, do professor Igor dos Santos 108 
Lima, da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia - relatoria do Prof. Dr. André 109 
Vasconcelos da Silva, com parecer recomendado. O relator, professor André Vasconcelos da Silva, leu 110 
o parecer, o qual foi favorável ao afastamento do professor Igor dos Santos Lima. Em virtude dos 111 
demais processos terem pareceres favoráveis, a presidente sugeriu fazer a leitura de todos para, depois, 112 
proceder a votação. Os conselheiros concordaram e, assim, a presidente iniciou a leitura do parecer 113 
emitido ao processo UFG 23070.006523/2015-26, que trata da solicitação de afastamento para cursar 114 
Pós-Graduação Stricto Sensu – nível Doutorado –, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 115 
período de 17/08/2015 a 17/08/2018, de interesse do Prof. Paulo Henrique Barbosa Galdino, da 116 
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia - relatoria do Prof. Dr. Paulo Eduardo 117 
Gonçalves de Assis, com parecer recomendado. Diante do posicionamento no parecer parcial do 118 
relator supracitado, a presidente esclareceu que o critério distância geográfica não pode ser 119 
considerado para negar ou aprovar um afastamento. O conselheiro André Vasconcelos disse que, 120 
independentemente da natureza de liberação, é preciso fazer o registro formal das propostas de 121 
afastamento discutidas nas unidades, para a proteção dos professores. A presidente explicou que, no 122 
caso do professor Paulo Henrique, o seu orientador não admite orientação a distância e nem parcial e a 123 
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia liberou o professor totalmente das 124 
atividades. A presidente passou para o processo UFG 23070.004510/2015-12, que trata da solicitação 125 
de afastamento para cursar Pós-Graduação stricto sensu – nível Doutorado –, na Universidade Federal 126 
de São Carlos (UFSCAR), período de 03/08/2015 a 03/08/2018, de interesse da professora Eliane 127 
Aparecida Justino, da Unidade Acadêmica Especial de Engenharias e Administração - relatoria da 128 
professora Dra. Ana Maria Gonçalves, com parecer recomendado. Não havendo manifestações dos 129 
conselheiros e dos demais participantes, a presidente passou para a leitura do parecer ao processo UFG 130 
23070.004803/2015-08, que trata da solicitação de afastamento para cursar Estágio Pós-doutoral, na 131 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)/Faculdade de Filosofia e Ciências 132 
– Câmpus Marília/SP, no período de 13/08/2015 a 12/07/2016, de interesse da professora Ana Maria 133 
Gonçalves, da Unidade Acadêmica Especial de Educação - relatoria da professora Dra. Luciana 134 
Borges, com parecer recomendado. Terminada a leitura dos pareceres, a presidente solicitou a votação 135 
dos conselheiros, obtendo unânime aprovação. A conselheira Carmem perguntou se as portarias serão 136 
emitidas mesmo com a greve dos Técnicos Administrativos. A presidente informou que as solicitações 137 
são encaminhadas para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, aos cuidados de Cláudio Diniz, que não está 138 
em greve, e de Irakiles Pinheiro, que comparece ocasionalmente ao posto de trabalho. O conselheiro 139 
professor Luiz do Nascimento Carvalho falou sobre o curso da Associação Brasileira de Editores 140 
Científicos (ABEC) e sugeriu que a CRPPG discuta ou, se possível, crie uma comissão, junto a 141 
professora Maria José dos Santos, coordenadora do DEPECAC, para pensar uma política institucional 142 
de editoração científica para qualificação de pessoal para trabalhar na editoração e para a estruturação 143 
dos periódicos científicos da Regional Catalão. A conselheira professora Maria José informou que há 144 
dois anos começou esta discussão com a ideia de pensar nessa política de apoio às revistas para a 145 
elevação da qualidade. Ela comunica que a direção informou que fez o encaminhamento do pedido de 146 
um estagiário para o apoio às revistas da RC, o qual já foi selecionado e deve começar a atuar na 147 
primeira semana de agosto. A conselheira informou, ainda, que vai convidar os editores, nesta ocasião, 148 
para pensarem como este estagiário poderá apoiar as ações das revistas. Ela lamentou a não 149 
permanência dos estagiários e propôs, então, a admissão de um técnico que fique responsável pelas 150 
revistas da Regional Catalão. A presidente disse que tem algumas ideias nesse sentido. A conselheira 151 
Maria José propôs pensar em uma data para reunião em agosto com os editores e a presidente sugeriu 152 
um encontro prévio com ela para estruturarem a proposta e, então, convidar os editores para a reunião 153 
em agosto. Dando continuidade, a presidente convidou a conselheira Regma para expor a sua pauta, a 154 
qual informou que a professora Jeanne Silva solicitou a leitura da resposta do Pró-Reitor ao seu 155 
processo de afastamento e que a CRPPG emita um referendo. A conselheira leu o parecer do Pró-156 
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Reitor, que reprovou a decisão da CRPPG, a qual foi favorável ao afastamento da professora Jeanne. O 157 
conselheiro professor Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos questionou por que o parecer foi votado a 158 
favor ou contra pela CRPPG. A conselheira Regma explicou que, quando a professora Jeanne solicitou 159 
na Unidade a resolução antiga era vigente. Porém, quando entregou a documentação na CPPG/RC para 160 
protocolar o processo, a nova resolução já estava em vigor, segundo a qual a professora não atende a 161 
alguns itens. Assim, a conselheira Regma iniciou a leitura do documento elaborado pela professora 162 
Jeanne, como recurso ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, na qual a interessada pede revisão da decisão. 163 
Depois, a conselheira propôs que a CRPPG se manifeste com um referendo solicitando que a sua 164 
decisão, quanto ao processo de afastamento da professora Jeanne, seja respeitada. O conselheiro André 165 
Vasconcelos disse que deve haver um objetivo explícito de algum ato apresentado pela Pró-Reitoria de 166 
Pós-Graduação no que diz respeito à ação da CRPPG. Se houvesse algum ato arbitrário da Pró-Reitoria 167 
ou do Pró-Reitor, a CRPPG deveria, de fato, se manifestar. Assim, o conselheiro questionou por que a 168 
CRPPG deve ser pronunciar se, ao seu modo de ver, não foi apresentado um argumento técnico que 169 
justifique isso. Se o Pró-Reitor recusa, ele recusa pautado num aspecto formal, ou seja, a motivação da 170 
CRPPG em deferir. O conselheiro acredita que o argumento da recusa do Pró-Reitor é baseado no 171 
princípio da motivação e a sua justificativa não pode ser passional. A resolução permite 172 
excepcionalidade, então, por que se aceitou? A presidente explica que o Pró-reitor informou que o 173 
recurso deve ir primeiramente para o Reitor e, se este negar, deve ir para instâncias como a Câmara 174 
Superior e/ou o CEPEC. O conselheiro André Vasconcelos informou que, se a professora Jeanne 175 
iniciou o processo na Unidade com a vigência da resolução antiga, ela tem pontos a seu favor. A 176 
conselheira Regma discordou que o processo tenha começado efetivamente no protocolo, quando a 177 
nova resolução estava vigente. O conselheiro André Vasconcelos disse que, em relação à recusa da 178 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a CRPPG deve se pronunciar anexando junto a Certidão de Ata a 179 
motivação que levou à Certidão de Ata. O conselheiro Wolney sugeriu que a Unidade comece um novo 180 
processo, historicizando-o, com um despacho para a CRPPG dar um parecer ao pedido e este seguir 181 
para a Câmara Superior ou para a Pró-Reitoria. André Vasconcelos discordou porque, gerencialmente, 182 
são as instâncias que estão se posicionando, isso é um caso concreto da interessada. Ao modo de ver do 183 
conselheiro André Vasconcelos, a decisão do colegiado, da CRPPG não foi ferida, as instâncias e as 184 
competências não foram feridas, portanto não se justifica uma ação de pleno da chefia. Para ele, é a 185 
interessada que deve tomar toda a ação. O conselheiro André Carlos disse que Jeanne não escolheu 186 
bem os argumentos, ela deveria ter focado no que é excepcionalidade e como ela se encaixa na 187 
excepcionalidade. Assim, o conselheiro sugeriu que a interessada faça um discurso acerca da 188 
importância do afastamento, do caráter de excepcionalidade que ela tem e como a CRPPG entende que 189 
ela é uma excepcionalidade, que não está clara ou prevista na resolução. Ou seja, que a professora seja 190 
mais técnica em seus argumentos e evite levar para o lado pessoal. O conselheiro professor Wolney 191 
Honório Filho colocou que a CRPPG está se comprometendo, concordou que os argumentos de Jeanne 192 
não estão corretos, porque ela deveria historicizar o processo, e discordou que a CRPPG deve ter um 193 
papel político nisso. O conselheiro André Vasconcelos explicou que o Pró-Reitor, o Coordenador, a 194 
chefia de modo geral, mediante as demandas, têm poder discricionário, o qual não é passional, pois são 195 
as instâncias que deliberam o que ele pode decidir na ausência de normativas. Ademais, o conselheiro 196 
questionou por que a decisão subiu para o Reitor. O conselheiro Wolney supôs que seja porque o Pró-197 
Reitor não possui argumentos suficientes para sustentar a sua posição. A presidente esclareceu que a 198 
informação de que o processo vai para o Reitor foi dada pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, após este 199 
ter consultado o Everaldo, Procurador Geral da UFG, e que, conforme define o regimento, o que fica 200 
na competência da Câmara Superior é o que for recursal e que diz respeito a mérito, se houver negativa 201 
das Câmaras Regionais. No que diz respeito ao processo da professora Jeanne, o posicionamento da 202 
CRPPG foi favorável. A conselheira Carmem expôs que foi votada a emissão de um documento 203 
relatando que, diante da inexistência de um parecer favorável ou desfavorável do relator, a CRPPG iria 204 
emitir o parecer. A presidente ponderou que a CRPPG não emite parecer, e sim Certidão de Ata, 205 
portanto a justificativa está neste documento. Assim, a presidente completou que segue as instruções 206 
formais, por isso não emite documentos que estejam em desacordo com estas instruções, e que não 207 
fora proposto e tampouco decidido que a CPPG/RC emitiria outro documento, que não o de sua 208 
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competência, a Certidão de Ata. A conselheira professora Grenissa Bonvino Stafuzza disse que lhe 209 
parece que o Pró-Reitor fez o seu parecer não com base no voto de um relator, mas trouxe pontos do 210 
texto da relatora que, embora não tenha dado um parecer favorável ou desfavorável, disse, no decorrer 211 
do texto, que a professora Jeanne não estava em conformidade com a resolução. O conselheiro 212 
professor José de Lima Soares disse que, do ponto de vista jurídico, não se pode deixar em aberto 213 
suposições e hipóteses. O conselheiro André Vasconcelos disse que cabe à Jeanne tomar as 214 
providências, pois, formalmente, a CRPPG já fez o seu trabalho. A conselheira Regma ponderou que a 215 
CRPPG existe justamente para fazer esse debate político e disse que acha muito pertinente o 216 
documento emitido pela professora Jeanne, elencando distinções entre as Regionais Goiânia e Catalão, 217 
porquanto isso possa refletir ações para a Regional Catalão em geral. Desse modo, a conselheira expôs 218 
que irá informar à Jeanne que a CPPG cumpriu seu papel técnico de encaminhar a decisão na forma de 219 
uma Certidão de Ata e que a CRPPG fez o papel político de acolher a pauta com inclusão e debatê-la 220 
entre os conselheiros, bem como os outros elementos colocados na presente CRPPG para que ela 221 
pondere sobre isso e, inclusive, consulte o Procurador para definir quando foi o início efetivo do 222 
processo, uma vez que este foi aberto e datado antes da vigência da nova resolução. O conselheiro 223 
André Vasconcelos sugeriu que a interessada contrate um advogado instruído em Direito 224 
Administrativo, porque o papel da procuradoria é seguir as regras que a autarquia e o governo criaram, 225 
e não atender ao professor. A presidente salientou que a pauta que ora se discute não é deliberativa, e 226 
sim a título de informe. O conselheiro André Carlos recomendou que a CRPPG solicite à Pró-Reitoria 227 
um documento formal que esclareça o fluxo dos processos. A conselheira Regma perguntou se pode 228 
dar encaminhamento ao documento e os conselheiros se posicionam positivamente. A presidente 229 
informou que o documento de autoria da professora Jeanne, lido pela conselheira Regma, foi 230 
protocolado na CPPG e já foi encaminhado à PRPG e que irá encaminhar o memorando circular, 231 
conforme sugestão do conselheiro André Carlos, para todas as Pró-Reitorias e Reitoria, solicitando 232 
informações sobre o fluxo de processos, com cópia para todos os conselheiros. Por fim, a presidente 233 
comunicou que foi aprovado o primeiro Programa de Doutorado da Regional Catalão, em Ciências 234 
Exatas e Tecnologia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e dez 235 
minutos e eu, Jozimar Luciovanio Bernardo, encarregado de departamento na CPPG/RC, lavrei a 236 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e, também, pelos presentes. 237 
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Presidente do Conselho: Maria Helena de Paula        239 
Conselheiros: 240 
Anair Valênia Martins (suplente)                                                                                                                                  241 
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José de Lima Soares                                                                                                                                            249 
Luiz do Nascimento Carvalho                                                                                                                            250 
Márcia Pereira dos Santos                                                                                                                                251 
Maria José dos Santos                                                                                                                                      252 
Marcos Napoleão Rabelo                                                                                                                                253 
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos                                                                                                                       254 
Rafael de Ávila Rodrigues                                                                                                                                 255 
Thimóteo Pereira Cruz (suplente)                                                                                                                               256 
Regma Maria dos Santos                                                                                                                                  257 
Wolney Honório Filho                                                                                                                                        258 
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