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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2020 - CRGR-RC

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (11/12/2019), às quatorze horas e vinte
minutos (14h20), no auditório Congadas, na Regional Catalão/UFG, reuniram-se os membros da Câmara
Regional de Graduação da Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da professora
Fernanda Ferreira Belo, Coordenadora de Graduação, os seguintes conselheiros: Simara Maria Tavares
Nunes, Marcionilio Teles de Oliveira Silva, Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Cris�ano Morita Barrado,
José de Lima Soares, Jose Dos Reis Vieira De Moura Junior, Ismar da Silva Costa, Liliane do Nascimento
Vale, Bruno Franceschini, Jairo Menezes e Souza, Ana Larissa Dal Piva Argenta, Ricardo Ribeiro Moura,
José Luis Solazzi, Jessica Fleury Nunes, Andre Alves De Resende, Rafael de Ávila Rodrigues, Juliana
Mar�ns de Souza, Henrique Senna Diniz Pinto, Maria Rita De Cássia Campos, Débora Machado Corrêa,
Emerson Gervásio De Almeida, Leonardo Vieira Fernandes, Patricia Francisca De Matos, Cláudia Tavares
Do Amaral, Maria Do Carmo Morales Pinheiro e Paulo Eduardo Gonçalves de Assis. Havendo quórum,
Fernanda deu boas-vindas aos conselheiros e iniciou a reunião com o item 1 – Informes: 1 – UFCAT: falou
que será a úl�ma reunião como câmara regional, pois a professora Roselma será empossada como reitora
pro tempore da UFCAT no MEC. Haverá uma câmara única, o que fará necessário estabelecer os demais
conselhos. Uma no�cia excelente, pois sairemos da situação de empasse que estamos vivendo. Virão
muitos desafios, inclusive para os membros da câmara de graduação. O conselheiro Henrique ques�onou
se os membros da câmara terão portaria e também qual o período que ocorrerá a desvinculação
defini�va. Fernanda respondeu que a tutoria foi renovada, há um período para estabelecer os
regulamentos da UFCAT e as questões específicas ainda serão discu�das. Em seguida, apresentou a
proposta de estrutura da pró-reitoria de graduação.  Disse que tal proposta foi aprovada frente a
comissão de transição UFCAT e agora passará por uma outra comissão formada por pessoas que vão
compor o futuro CONSUNI. Disse que está havendo uma conversa com os professores responsáveis por
esses setores na UFG para que aconteça um acompanhamento e suporte durante o repasse das
a�vidades. Se for necessário, serão organizados momentos de capacitação técnica.  A conselheira Maria
Rita perguntou se as pessoas que estão em cargos de chefia vão con�nuar. Fernanda respondeu que a
professora Roselma, após a posse, reunirá com a equipe e organizará a nomeação das pessoas para os
cargos de chefia.  Como é uma reitoria pro-tempore, os demais cargos também serão pro-tempore, ou
seja, ocuparão tais cargos durante o período de transição. O conselheiro Emerson afirmou que o número
de pessoas que virá já está abaixo do necessário e não foi solicitada nenhuma vaga de docente. Fernanda
indicou que o professor Moisés já está em negociação tentando outras vagas. Disse ainda que reitoria é
processo de gestão, é ir buscar e batalhar pelo atendimento das demandas e que o mais importante é
que com a PROGRAD nós con�nuaremos contando com o apoio da UFG, não seremos obrigados a parar
de usar o SIGAA, por exemplo, isso foi garan�do pelo reitor da UFG na úl�ma reunião do CEPEC. Não é só
uma equipe que trabalhará, mas precisamos de todos os envolvidos. A equipe da COGRAD já está
fazendo um estudo para que o que será transferido para Catalão. Pediu calma e entendimento das
dificuldades encontradas pelo setor, devido a quan�dade de servidores e de demandas. 2 – Comissão das
licenciaturas: informou que ocorreu ontem a úl�ma reunião do ano, pouco professores compareceram,
cinco, o que indica pouco envolvimento. Será redigida uma memória da reunião, os professores Bruno
Francheschini e Bruno Gonçalves desenvolveram um projeto de evento, mas a proposta foi rejeitada.
Serão realizados pequenos eventos ao longo do ano e há a ideia de que seja realizada, durante o
planejamento ins�tucional uma fala de fortalecimento das licenciaturas. Há também o projeto do bole�m
das licenciaturas e o estabelecimento de 2020 como o ano das licenciaturas. Também se tem pensado em
criar um movimento para o fortalecimento dos bacharelados. 3 – Coordenação da Monitoria: A servidora
Carolina Guimarães disse que o edital foi publicado no dia dois de dezembro de dois mil e dezenove e
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está disponível na página da COGRAD e da Monitoria. Informou ainda que o prazo para os monitores
realizarem relatório final no SIGAA é até dia dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove. Em seguida,
disse que os professores orientadores devem assinar declaração no SEI atestando a frequência dos
monitores em 2019-2. 4 – Datas importantes do calendário acadêmico: a servidora Carolina Guimarães
informou que a oferta das turmas de verão 2020 deve ser realizada até o dia 02/01/2020, o período para
as aulas das turmas de verão é de 13/01 a 22/02/20, o prazo para solicitar turma foi prorrogado até dia
13/12/19, o prazo para os chefes validarem as solicitações é de 16/12/19 a 30/01/2020 e a oferta para
2020-1 ocorrerá até o dia 30/01/2020. 5 – Calourada 2020: o evento já está sendo discu�do. 6 – Semana
de planejamento: Reforçou-se a datas do evento, que ocorrerá de 17 a 19 de fevereiro de 2020, no dia
18, provavelmente, será uma programação ins�tucional. 7 – Matrizes curriculares dos cursos novos: a
equipe da COGRAD está acompanhando esse processo e o André da UFG está sendo cobrado. A
conselheira Patrícia afirmou que o André disse que as disciplinas já podem ser cadastradas, mas não
enviou nenhum documento. O conselheiro José Reis relatou que a mudança de quan�dade de anos do
curso foi repassada para o Pedro Cruz - UFG, mas é di�cil falar com ele. O conselheiro Leonardo indicou
que será realizada uma reunião com o vice chefe do IBIOTEC para discu�r as disciplinas do terceiro
período. Fernanda indicou que a equipe da COGRAD tentará contato com o André – UFG. 8 – Calendário
Acadêmico 2020: foi aprovado e será publicado nos próximos dias; a medicina começará junto com os
demais cursos, após discussão sobre as datas. 9 – Fluxo de atendimento: está sendo discu�do, houve um
bom avanço e é algo que envolve diversos setores. Falou para a Karine que há uma tenta�va de falar com
o professor Maurício, pois o CEAPSI é importante. O conselheiro Leonardo disse que atendimento ao
aluno é importante o envolvimento com a rede, pois a maioria não tem plano de saúde. Fernanda relatou
que haverá uma reunião da Roselma com o secretário municipal de saúde e uma discussão também com
as equipes de Bombeiros e SAMU. Em seguida, passou a palavra para o conselheiro Emerson. Ele disse
que a reunião com o secretário de saúde é imprescindível, há a par�cipação da psiquiatra Maria Anita e
da psicóloga do PROAPOIO que tem um histórico de trabalho na rede. O conselheiro Leonardo indicou
que a secretaria de saúde tem dificuldade de atender as demandas na rede, por exemplo, providenciar
cartão do sus para os alunos da medicina. O conselheiro Solazzi expos as dificuldades encontradas na sua
unidade, relatou a ocorrência de um “surto psicó�co” de um aluno durante a madrugada, o mesmo se
dirigiu a UPA, o médico receito Voltaren e encaminhou para a Santa Casa que não disponibilizou
atendimento. Foi preciso recorrer a psiquiatra da universidade. Con�nuou dizendo que alguns
professores estão levando os alunos para casa, numa situação específica uma aluna tentou suicídio
dentro da casa da professora; é preciso ter cuidado com essa prá�ca de levar para casa, pois o risco de
acontecer uma tragédia é enorme; há uma situação de crise de clínica psicológica e psiquiátrica nessa
universidade. A conselheira Karine disse que o que acontece na Universidade é reflexo do que acontece
na nossa sociedade, pois não estamos alheios; diante da nossa caracterís�ca de diversidade, parece que
essas situações se destacam; o CEAPSI não consegue mais atender a fila de espera, há mais de 400
pessoas; há o trabalho de plantões e de clínica social, os atendimentos estão acontecendo nas casas. Em
seguida, Karine disse que faz parte da comissão de assédio, recebe-se denúncias de situações que
causam adoecimento. Disse ainda que, com relação à rede, acontece no município uma situação que
dificulta estabelecer parcerias, pois os setores são cons�tuídos por funcionários comissionados que
muitas vezes não são capacitados para tal a�vidade. O conselheiro Ismar disse que no caso que o Solazzi
relatou, a profissional de psiquiatria da universidade realizou um excelente atendimento; o corpo de
bombeiros se recusou a socorrer um aluno que estava nu na rua, o que mostra que é preciso discu�r com
os órgãos que se tenha um atendimento mais humanizado. O conselheiro Leonardo indicou que é preciso
levar essas situações de maneira formal para a secretaria de saúde, a equipe de saúde mental é fechada e
normalmente atende apenas aqueles que já demandam naturalmente, não há uma contratação de
pessoal de maneira adequada e se não houver uma solicitação veemente, a realidade não irá mudar. A
conselheira Karine disse que são os professores que buscam as parcerias individualmente e
ins�tucionalmente há apenas no estabelecimento do contrato. Fernanda disse que em 2018 e 2019
acompanhou a professora Ivânia em diversas ins�tuições para realização de visitas in loco. A conselheira
Juliana disse que o PET-Saúde consegue sair dessa situação e ajuda na conversa com os campos de
estágio, pois há vários preceptores e funcionários da rede que estão envolvidos e podem contribuir. 10 –
Informe da CCOM: O conselheiro Emerson disse que a CCOM lançou três editais: auxilio extraordinário
para o período de férias, apoio provisório e apoio pedagógico e algumas vagas não foram preenchidas.
Serão emi�dos novos editais para essas vagas. PAPE: acabou de ser publicado para atender as demandas
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para o mês de janeiro, limite de 800 reais para cada aluno, e que dois ou três alunos serão atendidos. 11
– Coordenação do curso de Ciências Sociais: O conselheiro José Solazzi informou que foi aberta hoje a
disciplina de verão Sociologia do Trabalho. 12 – Informe do curso de História: O conselheiro Ismar, em
nome do professor Getulio, disse que alguns cursos não enviaram as listas de livros e o prazo limite é até
sexta feira. Findo os informes, passou-se para a pauta delibera�va. Iniciou-se com o item 2 – Aprovação
da ata do dia 13/11/2019. Aprovação com uma abstenção, nenhum voto contrário e demais favoráveis.
Item 3 - Aprovação da Cer�dão de ATA Ad Referendum: Fernanda explicou o processo de unificação de
componentes curriculares e o alerta que foi dado pela professora Flávia para que o processo seja
desacelerado, pois a UFG está fazendo um estudo de situações em que o aluno poderá ser afetado; tais
estudos são no sistema para ver quais serão as consequências no SIGAA. Con�nuou dizendo que se
pensou em chamar uma reunião com a Flávia para que ela apresente esse estudo, talvez no mês de
fevereiro; o processo caminhará de maneira mais devagar e esperará o resultado desse estudo; após o
estudo é que se caminhará com a implementação dessa unificação; em 2020 também serão chamados os
cursos para uma conversa a fim de verificar se houve alguma discussão sobre o assunto. Colocada em
votação, a cer�dão foi aprovada com unanimidade. Item 4 – Calendário das Reuniões da Câmara Regional
de Graduação – 2020. Disse que se manteve a proposta de ser as segundas quartas-feiras do mês, para
que reuniões não sejam marcadas na mesma data. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade. Fernanda reforçou que o calendário dos recessos (controle de pragas) foi aprovado. Item 5
- CONPEEX 2020: o servidor Jean informou que os cer�ficados dos autores, pareceristas e avaliadores já
se encontram disponíveis no site do evento, bem como os anais. Disse ainda que os cer�ficados dos
par�cipantes serão enviados posteriormente, pois ainda estão sendo tratados algumas questões no
sistema. Fernanda falou das dificuldades enfrentadas durante realização do CONPEEX, inclusive tem
virado uma semana do saco cheio. O conselheiro José Soares disse que foi uma decepção, pois nesse ano
a par�cipação foi a pior das úl�mas edições, contou que houve uma divulgação no curso, ministrou
minicurso e a par�cipação foi lamentável, tanto de professores quanto de alunos. Fernanda disse o
professor Israel (PROGRAD-UFG) disse que não há a realização de eventos paralelos em Goiânia e aqui
aconteceu. Em seguida disse que universidades no Brasil realizam esse �po de evento e valorizam, pois,
são eventos para fortalecer a ins�tuição, o que é importante diante do atual cenário. A conselheira
Patrícia disse que como não teve semana do saco cheio, os alunos fizeram semana do saco cheio e
sugeriu fazer um evento em dois dias e envolver mais a par�cipação dos cursos, pois muitos professores
deram prova. A conselheira Simara relatou que está na universidade desde 2008 e sempre se faz como
semana de saco cheio, não houve um esvaziamento repen�no. Con�nuou dizendo que é preciso pensar
em palestras mais atra�vas e os alunos preferem comprar cer�ficado a vir no CONPEEX. Disse ainda que
teve problema com os alunos de Iniciação Cien�fica que não entenderam as orientações e não
apresentaram os trabalhos. A conselheira Karine disse que é uma ação de conscien�zação, pois, não há
uma valorização de eventos da regional. A conselheira Patrícia afirmou que não é só o CONPEEX, a
calourada também foi esvaziada, par�cipou de uma palestra que �nham 6 pessoas. O conselheiro José
dos Reis contou que já par�cipou de eventos com palestrantes de outras ins�tuições e que também não
�nham público. Disse ainda que os an�gos alunos queriam seguir carreira acadêmica e se envolviam
mais, e hoje diante do cenário atual, o interesse tem diminuído e que é necessário trabalhar a realidade,
não há como obrigar o envolvimento de alunos e nem de professores. O conselheiro Leonardo disse que
na Medicina aconteceram a�vidades durante o CONPEEX e que é preciso algum �po de promoção para
quem par�cipa, por exemplo, uma viagem ou um prêmio. Fernanda informou que há uma homenagem e
premiação aos melhores trabalhos em Goiânia e no Conselho Gestor da Regional. Falou também que
seria importante cons�tuir uma comissão para discu�r esse evento; O CONPEEX nesse ano foi tocado
pela COGRAD, pois, houve alguns problemas na CEC devido a quan�dade de servidores; A COGRAD foi a
responsável pelo evento e contou com o apoio da extensão; e, Goiânia, o projeto é da extensão e houve
uma conversa com a coordenação da extensão, para que repensasse essa situação. Em seguida, Fernanda
solicitou dois nomes de conselheiros para par�cipar de tais discussões. A conselheira Simara disse que a
temá�ca do ano que vem será inteligência ar�ficial. Simara se pron�ficou a par�cipar da comissão. O
conselheiro Ismar foi o segundo nome indicado. Item 6 - Espaço das profissões 2020: Fernanda também
solicitou dois representantes para par�cipar do projeto 2020; o evento acontecerá no dia 03 de junho e o
planejamento começará no início do ano. O conselheiro José Solazzi se pron�ficou a par�cipar da
comissão. A conselheira Karine foi o segundo o nome indicado. Dando con�nuidade, Fernanda solicitou a
inserção do ponto de pauta para discu�r o processo 23070.028187/2019-04, de interesse do aluno Allan
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Millé Bertoldo Gomes. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, apreciou-se o referido
processo. O conselheiro José Solazzi explicou o processo e o mo�vo do pedido de vistas e leu o parecer
que indicou a negação do pedido de prorrogação de prazo. A conselheira Maria Rita disse que
acompanha esse caso há 3 anos e em outubro o discente solicitou trancamento de uma disciplina, a
coordenadora pediu uma jus�fica�va e o aluno não apresentou. Con�nuou relatando que na consulta no
programa Saudavelmente, o aluno pediu a equipe médica que solicitasse o trancamento e isso veio no
relatório médico. A conselheira Maria Rita disse estar preocupada, pois as ações são, em sua maioria,
atribuídas aos coordenadores de curso. O conselheiro José Solazzi disse que sua decisão de
indeferimento foi pelo prazo que o aluno necessita para concluir o curso, o período para colação de grau
é muito grande para a realidade. A conselheira Maria Rita relatou que o discente está na iminência de
reprovar em todas as disciplinas desse semestre. O conselheiro Emerson disse que se o entendimento
dessa câmara é de indeferir, é uma situação de que uma junta médica, com três profissionais, indicou o
cancelamento de disciplinas. Con�nuou perguntando: O que a universidade ofereceu a esse aluno?
Houve um apoio pedagógico? A conselheira Sheila disse que o parecer primeiro foi feito, por ela, baseado
nas informações inseridas pelo aluno, relacionadas com a deficiência visual. O conselheiro José Solazzi
disse que as decisões não devem ser baseadas nos relatórios inseridos em outros processos. Fernanda
indicou que o aluno pode recorrer a instância superior e em muitas situações, após sustentação de
defesa, os conselheiros votam a favor de garan�r o direito do aluno reingressar. A conselheira Karine
disse que é preciso avaliar as questões pedagógicas e que o aluno precisa de 8 semestres para concluir o
curso, no mínimo. A conselheira Maria Rita disse que houve mudança no Projeto Pedagógico do Curso e
que caso o aluno consiga prorrogar o prazo, esse PPC terá que ser ofertado até ele formar. Colocado em
votação, o parecer assinado pela conselheira Sheila Gonçalves foi reprovado com 19 votos contrários, 3
abstenções e nenhum favorável. O conselheiro Leonardo disse que o processo precisa ser revisto, pois
faltam informações importantes no processo. Fernanda disse que o aluno poderá entrar com recurso e o
parecerista pode procurar mais informações. Em seguida, o conselheiro e membro da comissão de
avaliação dos processos de recurso contra exclusão/prorrogação de prazo solicitou a inclusão do processo
23070.044513/2019-12, cujo interessado é o discente Bruno Gonçalves Rodrigues. A solicitação foi
aprovada com unanimidade. Em seguida foram apreciados os processos dos seguintes alunos: Kelvyn
Lucas da Silva (processo SEI n° 23070.042571/2019-10), Alana Costa Machado (processo SEI n°
23070.044062/2019-13), José Renato Caixeta do Nascimento Reis (processo SEI n° 23070.044329/2019-
72) e Bruno Gonçalves Rodrigues (processo SEI n° 23070.044513/2019-12). O conselheiro Marcionílio
explicou os processos e indicou que todos �veram parecer favorável ao deferimento. Colocados em
votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Em seguida, iniciou-se a apreciação dos
processos de recurso contra decisão de indeferimento de solicitação de quebra de pré/có-requisito.
Primeiramente, analisou-se o recurso interposto pelo discente Bruno Candido Pimenta (processo SEI n°
23070.024655/2019-63). O conselheiro Bruno Franceschini leu o parecer que indicou deferimento da
solicitação. O parecer foi aprovado com 3 votos contrários, nenhuma abstenção e demais votos
favoráveis. Na sequência, o processo do aluno Wanderson Cardoso (processo SEI n° 23070.025463/2019-
74). O conselheiro Bruno Franceschini leu o parecer que é pelo indeferimento. Colocado em votação, o
parecer foi aprovado com duas abstenções, dois votos contrários e os demais favoráveis. Mais adiante,
apreciou-se a solicitação da discente Marina Carvalho França Jordão (processo SEI n°
23070.025496/2019-14). O conselheiro Bruno Franceschini leu o parecer 159 que é pelo deferimento. O
parecer foi aprovado com dois votos contrários, duas abstenções e demais favoráveis. O conselheiro
Bruno Franceschini leu o parecer 160 que é pelo deferimento. O parecer foi aprovado com quatro votos
contrários, nenhuma abstenção e demais favoráveis. O conselheiro Bruno Franceschini leu o parecer 161
que é pelo indeferimento. O parecer foi aprovado com um voto contrário, nenhuma abstenção e demais
favoráveis. Sobre o recurso interposto pelo aluno João Antônio de Persicano Primo e Almeida (processo
SEI n° 23070.025470/2019-76), o conselheiro Bruno Franceschini leu o parecer que é pelo deferimento. O
parecer foi aprovado com um voto contrário, uma abstenção e os demais favoráveis. Por final, apreciou-
se a solicitação da aluna Lorranny Pereira da Silva (processo SEI n° 23070.025847/2019-97). O conselheiro
Bruno Franceschini leu o parecer que é pelo deferimento. O parecer foi aprovado com quatro votos
contrários, nenhuma abstenção e os demais favoráveis.  Em seguida, iniciou-se a apreciação dos
processos rela�vos aos projetos pedagógicos de curso. Analisou-se o processo do curso de História
(processo SEI n° 23070.030061/2019-91). A conselheira Patrícia leu o parecer aprovando o PPC. O
parecer foi aprovado com uma abstenção, nenhum contrário e os demais votos favoráveis. A reunião foi
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encerrada às dezesseis horas e quarenta e oito minutos (16h48) e eu, Carolina de Fá�ma Guimarães,
secretária da Câmara Regional de Graduação lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada
conforme e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Donald Mark Santee, Conselheiro, em 12/02/2020, às
16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sheila De Carvalho Pereira Gonçalves, Conselheira, em
12/02/2020, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Tavares Do Amaral, Coordenadora de Curso, em
12/02/2020, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Conselheira, em
12/02/2020, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Alves De Queiroz, Coordenador de Curso, em
12/02/2020, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Ribeiro Moura, Coordenador de Curso, em
12/02/2020, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Helena Da Silva, Conselheira, em 12/02/2020, às
16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nubia Rosa Da Silva, Conselheira Suplente, em
12/02/2020, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ismar Da Silva Costa, Coordenador, em 12/02/2020, às
16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Alves De Resende, Conselheiro, em 12/02/2020, às
16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jupyracyara Jandyra De Carvalho Barros, Conselheira
Suplente, em 12/02/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Ribeiro Nunes, Conselheiro, em 12/02/2020, às
16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José De Lima Soares, Conselheiro, em 12/02/2020, às
16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por José Luis Solazzi, Coordenador de Curso, em 12/02/2020,
às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Larissa Dal Piva Argenta, Conselheira, em
12/02/2020, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Elias Carneiro Pereira, Conselheira Suplente, em
12/02/2020, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Mar�ns De Souza, Conselheira, em 12/02/2020,
às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Paul Chacur, Vice-Coordenador, em 12/02/2020,
às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Morita Barrado, Conselheiro, em 12/02/2020,
às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Eduardo Gonçalves De Assis, Coordenador de
Curso, em 12/02/2020, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcionilio Teles De Oliveira Silva, Conselheiro, em
12/02/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Ferreira Belo, Presidenta, em 12/02/2020, às
16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1149987 e
o código CRC D3B09816.
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