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PAUTA

 

1. Informes Gerais;

O prof. Alécio Perini Martins deu início a reunião informando as justificativas de ausência da
reunião dos docentes Eguimar Chaveiro que estaria em aula, da profa. Suzana Oliveira que
estaria em consulta médica e o prof. Márcio Silva que estava trabalhando na chamada pública da
UFJ.  1º - Foi informado que o semestre remoto 01/2020 se encerrará em 17/10/2020, sendo
pedido aos docentes que estejam com disciplinas em curso ou com aulas finalizadas que fiquem
atentos a essa data para lançamento das notas no SIGAA. Em relação ao semestre remoto
02/2020 foi proposto na reunião dos coordenadores de Pós-graduação que ele se inicie em
03/11/2020, com término em 01/04/2021, com recesso provável de 21/12/2020 a 24/01/2021.
Antes da finalização da proposta do calendário a PRPG realizará a conferência do período de
aula da rede básica de ensino, e verificará se a previsão do retorno das aulas será de forma
remota ou presencial. Na reunião da CSPPG do dia 15/10/2020 provavelmente será votado este
calendário. 2º - Foi realizadas comissões de trabalho pela PRPG, sendo criadas duas comissões:
1ª Construção da política de Pós-graduação da UFJ coordenada pelo professor Edésio Reis; 2ª)
Sobre avaliação dos programas, coordenado pela professora Cátia Leal. O prof. Alécio Perini
informou que faz parte das comissões e que foi pedido pela PRPG para que fosse visto no
colegiado se haveria docentes com interesse de participar das comissões, sendo pedido aos
interessados que deixasse no chat a comissão que desejariam participar. Sendo importante a
participação dos docentes na construção de políticas da UFJ, o calendário de trabalho destas
comissões será divulgado em breve. 3º - A Profa. Cátia Leal após assumir como Pró-reitora
adjunta de Pós-graduação está realizando a avaliação dos relatórios Sucupira do quadriênio, dos
anos de 2017, 2018 e 2019, com reuniões com os colegiados, realizando pontuações da
avaliação, e informando as necessidades de melhorias para ajudar no fechamento do relatório do
quadriênio. A professora Cátia Leal participará da reunião do colegiado do programa no dia
20/10/2020, visando apresentar a avaliação parcial do PPGGeo e ajudar a definir estratégias para
o fechamento do quadriênio. 4º - Sobre a recoleta do relatório Sucupira o prazo para atualização
dos currículos lattes é de até 20/09/2020. Entretanto alguns docentes ainda não atualizaram, ou
não atualizaram de forma completa, sendo necessário que o currículo seja atualizado para a
realização da migração dos dados para a plataforma Sucupira. Foi pedido aos docentes que
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fiquem atentos com o projeto, a produção, a produção técnica, e as datas de finalização dos
discentes. 5º - O CONEPE 2020 acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro e haverá a mostra de
trabalhos da Pós-graduação. Foram enviados 06 trabalhos do PPGGeo, que já passaram por
processo de avaliação. Estes trabalhos serão avaliados por uma apresentação de forma remota,
logo serão enviadas as informações necessárias e o link da sala para apresentação dos
trabalhos. 6º - Foi realizada a autorização de disciplinas de inverno de forma remota na
graduação, aprovada pelo CONSUNI, Resolução 006/2020 que flexibiliza a oferta de disciplinas
de forma remota na graduação. A partir desta resolução, as atividades de estágio docência
podem retornar de forma remota em conjunto com o calendário da graduação. O professor que
ofertará a disciplina deve registrar no plano de ensino os alunos que estão realizando estágio
docência. O discente deve ter um plano de estudo para o estágio docência, pois posteriormente
ele deverá entregar o relatório do estágio na secretaria, após a entrega do relatório a carga
horária do estágio será contabilizada no histórico. 7º - o edital de bolsas – CNPq a proposta foi
enviada 03 vezes para contribuições dos professores do PPGGeo, a qual teve a data prorrogada
para até o dia 25/09/2020. A proposta está cadastrada na plataforma Carlos Chagas e ainda não
foi submetida, pois no sistema CNPq o programa está vinculado a Goiânia no sistema. O prof.
Alécio Martins informou que já entrou em contato com o CNPq e com a PRPG. Caso o CNPq não
altere a tempo a proposta será cadastrada como Regional Jataí. 8º - O prof. Alécio Martins
informou que há um edital FAPEG aberto, o edital PDCTR, em fluxo contínuo visando à atração de
doutores para Goiás (regionalização e interiorização) – Chamada 06/2020. Sendo pedida a
divulgação a lista de contato particular dos docentes para que se tenham candidatos inscritos no
programa. 9º - Haverá uma reunião na próxima sexta, dia 25/10/2020, entre Pró-reitores de Pós-
graduação para tratar sobre uma chamada de bolsas de mestrado e doutorado FAPEG/CAPES,
que deverá abranger novos programas e áreas estratégicas. Ainda não se tem mais informações,
as mesmas serão repassadas quando possível.

 

2. Apreciação da ata do mês de agosto

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
na ata de agosto de 2019, sem nenhuma sugestão do colegiado, foi colocada  em votação a ata e
aprovado por 9 votos favoráveis e uma abstenção.  

 

3. Recursos PROAP – 2ª Parcela

O prof. Alécio Martins informou que em junho se recebeu o indicativo da primeira parcela PROAP,
referente a 50% do valor de 2019, valor este de R$ 11.554,01, sendo realizado posteriormente um
levantamento de demandas e o fechamento da planilha. O recurso foi liberado para UFJ no dia
18/08/2020, após a PRPG abriu um período para alterações no plano de trabalho, devido não se
ter uma previsão de retorno das atividades presenciais, o que seria gasto com diárias foi pedido
para ser alterado para auxílio pesquisador, visando cobrir gastos com tradução e revisão de
artigos, e também para pagamento de pessoa jurídica. Na última semana foi informado que será
liberada a última parcela do recurso PROAP, no valor idêntico a primeira parcela, sendo preciso
encaminhar até a data de amanhã a previsão inicial das demandas da 2ª parcela do recurso
PROAP. Após o prof. Alécio Martins projetou a planilha da primeira etapa, a qual foi decido o
gasto do recurso da seguinte forma: Serviços de terceiros – pessoa jurídica R$ 4.0000,00, auxílio
financeiro a estudantes R$ 3.400,00 e auxílio financeiro a pesquisadores R$ 4.354,00, totalizando
R$ 11.554,01. No caso de auxílio à tradução o prof. Alécio Martins propôs que se estabeleça um
prazo para todos docentes que possuam artigos a serem enviados para tradução que se
manifeste, e encaminhe a uma mesma empresa, se pegue os três orçamentos, e seja aberto
apenas um processo no SEI. Após ele pediu sugestões para a distribuição da proposta de gasto
do recurso PROAP para a segunda parcela, sendo sugerido o conserto de equipamentos como a
plotter, recarga de cartuchos de laboratórios, se manter o auxílio a estudantes, e a compra de
material de consumo. Após o prof. Alécio Martins informou que de acordo com o manual que
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orienta os gastos com recurso PROAP o que se pode gastar o recurso é material de consumo,
serviços de terceiros – pessoa jurídica, serviços de tecnologia da informação e comunicação,
diárias para servidor federal, diárias para convidado, passagem e despesas com locomoção,
auxílio financeiro a estudantes, auxílio financeiro a pesquisador e indenizações e restituições.
Após foi aberto para debate, foi apresentada demandas para material de consumo, como
reagentes, filtros e baterias, visando à manutenção de equipamentos em campos, foi sugerido que
se pague um livro e se combine com a editora de posteriormente envia-lo a publicação. Sendo
decidido para o recurso PROAP da 2ª parcela o valor para material de consumo de R$ 6.000,00,
serviços de terceiro – pessoa jurídica RS 2.000,00, auxílio financeiro a pesquisadores R$
3.554,01, totalizando R$ 11.554,01. Colocado em votação os gastos do recurso PROAP estes
foram aprovados por 9 e uma abstenção.  Posteriormente será enviado um e-mail para os
docentes com prazo determinado sobre o interesse de tradução de artigos científicos, a
coordenação organizará os orçamentos. Os docentes que possuírem demanda de compra de
equipamentos e materiais de consumo foi pedido que organizassem o quantitativo do material
para que se inicie o empenho após a liberação do recurso, os docentes que possuem orientados
com previsão de trabalhos em campo, que os lembrem que eles possuem o recurso a disposição.

 

4. Disciplinas do semestre 02/2020:

O prof. Alécio Martins informou que as disciplinas obrigatórias para o semestre 02/2020 são:
Seminários Mestrado, Seminário I Doutorado (turma 2020) e Seminário II Doutorado (turma 2019),
e perguntou se algum orientado dos docentes possua a pendência no Seminário III (Turma de
2018), e informou que a disciplina já foi ofertada para essa turma (fora de fluxo). Após a profa.
Marcia Cunha informou que um discente orientado do prof. Frederico Guilherme não havia
concluído a disciplina de Seminários I. Os docentes Marcia Cunha e Pedro França Junior se
propuseram a ministrar a disciplina de Seminários Mestrado. A profa. Maria José Rodrigues
informou o interesse em ministrar uma disciplina optativa, mas esperará a distribuição das
disciplinas obrigatórias, e informou que o discente Guilherme possui uma demanda no e-mail da
coordenação da disciplina de Metodologia da pesquisa em geografia e Seminário Mestrado. O
prazo para envio de disciplinas com nome, carga horária, e dia preferencial será de até
09/10/2020.  

6. Solicitação de mudança de orientador, de interesse da discente Daiane Alves do
Nascimento (Processo SEI 23070.040232/2020-24):

A discente Daiane Alves do Nascimento é bióloga, professora, e atualmente é orientada pelo prof.
João Cabral, manifestou interesse em troca de orientação, abrindo o processo no SEI,
anteriormente ao pedido da discente o orientador da mesma já havia entrado em contato com a
coordenação e informado sobre o desenvolvimento da discente. A discente apresentou a seguinte
justificativa para troca de orientação: “Justifico essa solicitação para troca de orientador, devido
dificuldades na área e falta de afinidade com os temas de trabalho do orientador atual. Além
disso, através de diálogos que tivemos, não foi possível encontrar uma solução como, por
exemplo, um tema de pesquisa que eu pudesse realizar dentro de meus conhecimentos
acadêmicos que são voltados para área da educação. Por esses motivos solicito a troca de
orientador, ação essa, que já foi comunicada ao orientador atual que está ciente e em pleno
acordo”. Sendo o parecer do orientador favorável a troca de orientação, devido a discente não ter
indicado um novo orientador, a orientação necessitará de ser definido pelo colegiado. Após a
profa. Marcia Cunha informou que a discente entrou em contato com a mesma solicitando que ela
a orientasse, sendo pedido a discente que ela realizasse todo trâmite necessário junto a
coordenação. Após o prof. João Batista informou a discente em relação ao projeto de pesquisa
aceitou a mudança do tema, e a orientou para que ela buscasse a profa. Suzana Oliveira para
definição do projeto de pesquisa sobre a temática de educação ambiental que a mesma
desejava, mas isso não aconteceu. Durante este período a discente não apresentou nenhuma
proposta, sendo sugerida a problemática do lixo na cidade de Jataí, dentro da visão de estudos
tecnogeos, com uma visão voltada também para a concepção de saúde. A discente informou que
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tentaria escrever um projeto, mas o mesmo não evoluiu.  Após o prof. João Cabral informou que
ele trabalhava com qualidade de água, sugerindo o tema sobre eutrofização, algas e macrófitas,
sendo passados a discente 50 artigos, e dado 60 dias para que ela realizasse o trabalho, mas a
mesma não conseguiu realizar o mesmo.  O prof. João Cabral disse não ser informado de
problemas particulares da discente, que a mesma não o avisava, somente após a cobrança, e que
na última reunião com os orientandos foi repassada às falhas em relação a pesquisas e
demandas de laboratórios, ela não se pronunciou na reunião, mandando mensagem somente
após o término da reunião.  Informou que a discente apresentou problemas de saúde, está
grávida, sendo pedido que ela cuidasse da sua saúde, e conversasse com seus familiares e
revesse se gostaria de continuar sob a sua orientação, após uma semana ela informou que
gostaria de mudar de orientação, sendo pedido que ela procurasse algum docente da área de
educação por ela ser docente e bióloga.  O prof. Alécio Martins informou que no ano em que a
discente ingressou ele estava em licença, mas neste ano em que ele assumiu a coordenação a
aluna não o procurou para falar sobre problemas na Pós-graduação, mas às vezes ela manda
mensagem no Whatsapp da secretária Micaeli Prado. Após foi aberto para debate, na qual o prof.
Pedro Júnior se manifestou sobre a questão do projeto da discente em uma disciplina, e que ela a
procurou em três momentos, sendo que por último ela o enviou um projeto sobre Análise da
variação do índice de salutrópico do reservatório da usina hidrelétrica de espora, um projeto bem
técnico. Foi informado que os últimos discentes têm apresentado problemas de cunho pessoal, e
que duas seleções têm levado a diferentes níveis de desenvolvimento de discentes, e que
inclusive ocorreu a desistência de um aluno. Após foi aberto para que os docentes se
manifestassem quanto a possibilidade de orientação, a profa. Marcia Cunha se colocou a
disposição para orienta-la, e sugeriu que se converse com a profa. Suzana Oliveira.  Sendo
sugerido pela coordenação que se converse com a discente e posteriormente na próxima reunião
seja ponto de pauta na próxima reunião, para referendar a orientação ou discutir a orientação,
colocado em votação foi aprovado por 7 votos favoráveis e 2 abstenções.

 

6. Escolha da logomarca do PPGGeo

Devido ao programa não ter logomarca foi solicitado a ASCOM a criação de uma logomarca para
o programa, a ASCOM elaborou seis opções de logomarca. Foi solicitada uma logomarca
simples, em preto e branco, com símbolo que remeta ao Cerrado. Não sendo feita distinção de
linha de pesquisa na solicitação, apenas foi encaminhado um resumo sobre as linhas do
programa. A importância da logo se dá para eventos e documentos do programa, após o prof.
Alécio Martins projetou as opções e abriu para debate. Foi sugerido que para a opção 04 se
deixasse a árvore mais parecida com uma árvore do cerrado, ver a questão de as figuras
possuírem direito autoral e se pensar em algo que represente as duas linhas de pesquisa, também
foi sugerido se colocar uma árvore do cerrado, uma pessoa ou um animal para contemplar as
duas linhas de pesquisa do programa, foi sugerido o uso da silhueta do mapa do cerrado, e de  se
usar a imagem do trabalho de campo usando drone no parque das emas. Sobre a logomarca do
programa foi colocado em votação que seja realizado a solicitação de adequação as linhas do
programa a ASCOM partindo da opção 4 enviada, com uso de uma árvore mais adequada ao
ambiente cerrado, sendo aprovado por 9 votos favoráveis.

 

7. Solicitações de prorrogação de prazo de qualificação de doutorado:

7.1. Michaela Câmara– Processo SEI 23070.033218/2020-74

Parecerista: Professor Alécio.

A discente orientanda do Prof. Dr. João Batista Pereira Cabral, solicitou prorrogação de
qualificação de doutorado de até 19/03/2022, completando 1 ano a partir do seu prazo final de
qualificação. A coordenação recomendou o ajuste da data para até 05/03/2022, considerando que
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a matrícula no programa foi realizada em 05/03/2018. A discente justificou o pedido de
prorrogação devido a impossibilidade de coleta de dados em campo (suspensão de viagens
oficiais, impossibilidade de realização de entrevistas) e falta de acesso ao acervo das bibliotecas.
Sendo o orientador e o relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da
discente. Colocado em debate, foi informado a necessidade de a prorrogação ser padronizada no
SIGAA no máximo até 05/03/2022, colocado em votação a prorrogação foi aprovada por 9 votos
favoráveis e uma abstenção, para a data de até 05/03/2022, conforme permitido pela Instrução
Normativa 002/2020.

 

7.2. Zaqueu Souza– Processo SEI 23070.033711/2020-94

Parecerista: Professor Alécio.

O discente orientado pela Profa. Dra. Raquel Maria de Oliveira , solicitou prorrogação de
qualificação de doutorado de até 01/03/2022, completando 1 ano a partir do seu prazo final de
qualificação. A coordenação recomendou o ajuste da data para até 05/03/2022, considerando que
a matrícula no programa foi realizada em 05/03/2018. O discente justificou o pedido de
prorrogação devido a impossibilidade de coleta de dados em campo em período de isolamento,
agravado pelo tamanho da área de estudo, pelo fato de ter filha pequena, entre outros. Pela
natureza da pesquisa desenvolvida, o desenvolvimento da tese é prejudicado pela ausência dos
dados de campo. Sendo o orientador e o relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido
de prorrogação da discente. Colocado em debate, foi informado a necessidade de a prorrogação
ser padronizada no SIGAA no máximo até 05/03/2022, colocado em votação a prorrogação foi
aprovada por 9 votos favoráveis e uma abstenção, para a data de até 05/03/2022, conforme
permitido pela Instrução Normativa 002/2020.

 

8. Edital de credenciamento/recredenciamento;

Na última reunião foi discutido a necessidade de realização do edital de
credenciamento/descredenciamento, o edital foi elaborado pela comissão instituída pelo
colegiado do PPGGeo (Professores Alécio Martins, Dimas Peixinho, Evandro Clemente, William
Silva e Maurício Bolzan). Foi informado que o processo de credenciamento/recredenciamento é
importante para mudança do quadriênio, mas apresenta algumas inconsistências geradas pelo
regulamento interno, sendo necessário que o colegiado decida: 1) Abrir o edital de
credenciamento/recredenciamento ou deixar para 2021 (neste caso com regulamento interno
revisado); 2) Caso o colegiado opte por realizar o credenciamento/recredenciamento ainda em
2020, é necessário definir o calendário e votar a aprovação do edital. Foi projetado o edital
apresentado pelo prof. Alécio Martins, sendo discutido o item 2. Dos requisitos e atribuições,
subitem: 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 2.5. Foi informado que o regimento cita se ter publicação de livros,
capítulos de livros e patentes equivalentes, mas nos documentos da CAPES  não há nada
especificando sobre a equivalência, e que no último quadriênio foi realizada a equivalência de
livros L4 com um artigo A1, e para capítulo de livros se considerou 1/5 do valor do livro. Para esse
quadriênio a Capes mudou a norma de avaliação, sendo necessário destacar os 4 principais
produtos bibliográficos dos docentes permanentes, para uma avaliação qualitativa, se tendo
também outras questões como a valorização da produção técnica e a avaliação de egresso. O
prof. Alécio Martins informou que os documentos de área  foram enviado a todos, que não se tem
o qualis atual, e o último qualis utilizado foi o qualis de 2016, não se tendo ainda o qualis dos
livros, os quais serão avaliados somente após o final do quadriênio. Essa questão foi levada a
reunião semanal com os coordenadores de Pós-graduação, na qual estavam presentes os
professores Edésio Reis e Cátia Leal, sendo a sugestão do prof. Edésio Reis que a avaliação
fosse realizada utilizando o quadriênio vigente, porém não se tem o qualis livro, devendo se utilizar
um valor. Já a profa. Cátia Leal sugeriu que aguardasse o encerramento do quadriênio utilizando
as normas vigentes da Capes. Após o prof. Alécio Martins projetou a sugestão para a tabela de
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pontuação para credenciamento: Publicação em revista qualis A1: 10 pontos, Publicação em
revista qualis A2: 8,5 pontos, Publicação em revista qualis B1: 7,0 pontos, Publicação em revista
qualis B2: 5,5 pontos, Publicação em revista qualis B3: 4,45 pontos, Publicação em revista qualis
B4: 2,5 pontos, Publicação em revista qualis B5: 1,0 ponto. Publicação de livro (conforme item 1.5
do edital): 10,0 pontos, Publicação de capítulo (conforme item 1.5 do edital): 2,0 pontos, artigos
completos em anais: 1,0 ponto, resumos simples e resumos expandidos em anais: 0,3. Sendo os
demais itens de pontuação a atuação docente (máximo 30 pontos), projetos (máximo 20 pontos). 
E posteriormente projetou uma planilha de recredenciamento dos docentes, com uma possível
possibilidade de quais docentes não seriam credenciados, explicando os motivos do não
recredenciamento.  Foi sugerido que os docentes descredenciados mantenham-se como
colaboradores e mantenham as suas orientações para que não possam ser prejudicados, caso
queiram se credenciar novamente. Posteriormente foi realizado a votação para que se faça o
processo de recredenciamento em 2020 ou 2021, em 2020 a partir do edital vigente, e em 2021
implicará na utilização das novas normas de avaliação da CAPES. Colocado em votação foi
aprovado o recredenciamento para 2020 com 7 votos favoráveis e uma abstenção. O edital será
lançado até início de outubro no máximo, com resultado para novembro, e no caso de abertura do
processo seletivo a divulgação do edital será realizada em dezembro.

  

9. Edital de seleção 2021;

Em relação à prova de suficiência em língua estrangeira foi informado a necessidade de se
decidir se ela será aplicada pelo PPGGeo ou se será exigido a apresentação de certificado. Foi
informado que o Centro de Línguas está com edital aberto, alguns institutos de pesquisa estão
aplicando provas de forma remota. E caso o programa opte por fornecê-la terá que aplica-la de
forma online. Aberto para debate foi sugerido manter o que tem sido realizado nos últimos editais,
que o aluno apresente o exame de suficiência. Sobre a aplicação da prova de suficiência em
língua estrangeira colocado em votação a aplicação da prova pelo PPGGeo sendo 6 votos
contrários e três abstenções. Sobre a cobrança da taxa de inscrição o colegiado se manifestou 7
votos contra e duas abstenções.  Em relação a manutenção da prova física, foi debatido entre o
colegiado a utilização de  mecanismos em que a prova não possa se feita previamente, não usar
temas fixos, a utilização de plataformas digitais, e de se colocar o tema de estudos e durante a
prova realizar o sorteio de uma pergunta relacionada ao tema. Após foi sugerido apenas a
avaliação do projeto de pesquisa e retirada da prova escrita, colocado em votação a manutenção
da prova escrita esta foi reprovada por 5 votos contrários, 2 abstenções e 2 votos favoráveis. As
demais questões serão enviadas por e-mail, como a logomarca e o edital de recredenciamento.

 

10. Outros assuntos.

Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o coordenador do programa de Pós-graduação
em Geografia o professor Alécio Perini Martins agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão às 17h30min, da qual, para constar, eu, Micaeli Prado, Encarregada
Operacional do programa de Pós-graduação em Geografia, lavrei a presente ata em 22 de
setembro de 2020 que, se aprovada, será assinada pelo Coordenador e demais Conselheiros,
estando à gravação integral da Sessão à disposição em meio digital na Secretaria do programa
de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Jataí.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria José Rodrigues, Professor
do Magistério Superior, em 23/10/2020, às 08:41, 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 William Ferreira Da Silva,
Professor do Magistério Superior, em 23/10/2020, às 14:34, 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 Dimas Moraes Peixinho,
Professor do Magistério Superior, em 24/10/2020, às 01:00, 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 Hildeu Ferreira Da Assunção,
Coordenador de Pós-graduação, em 25/10/2020, às 13:23, 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 Marcia Cristina Da Cunha,
Professora do Magistério Superior, em 25/10/2020, às 15:38, 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 Pedro França Junior, Professor
do Magistério Superior, em 26/10/2020, às 08:36, 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 Alécio Perini Martins, Professor
do Magistério Superior, em 26/10/2020, às 16:05, 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 Joao Batista Pereira Cabral,
Professor do Magistério Superior, em 12/11/2020, às 07:34, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1633008 e o código CRC 66BF9956.

Referência: Processo nº 23070.041766/2020-78 SEI nº 1633008
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