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 Márcio Rodrigues da Silva; Suzana Ribeiro Lima Oliveira; William Ferreira da Silva

 

PAUTA

O prof. Alécio Perini Martins deu início a reunião solicitando a inclusão do Processo SEI
23070.053285/2020-13, de qualificação de mestrado do discente Rafael Gomes Pereira.
Colocado em votação este foi aprovado por 09 votos a favoráveis.

1. Informes Gerais

O prof. Alécio Martins informou a justificativa de ausência da reunião do prof. Ivanilton Oliveira, o
mesmo avisou antecipadamente que estaria em trabalho de campo. 1) PROAP: Foi realizado o
empenho de R$ 5.967,00 para material de consumo (Processo SEI 23070.046798/2020-60),
sendo que o processo já está com a ata de preço. Estando incluídos materiais de análise de água,
e um lote de baterias para manutenção dos equipamentos de climatologia. Foi realizado um
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e um lote de baterias para manutenção dos equipamentos de climatologia. Foi realizado um
empenho de R$ 6.000,00 para serviços de terceiros, visando à manutenção do plotter e a
produção de um livro (Processo SEI 23070.046571/2020-14), estando este o processo mais
atrasado, e com o pedido de dispensa de licitação. Foi realizado o empenho de R$ 3.200,00 para
auxílio discente, sendo que até o momento a coordenação recebeu apenas duas solicitações (R$
640,00), tendo a disponibilidade de mais oito solicitações de auxílio, no valor de R$ 320,00 cada.
As atividades devem ser desempenhadas no exercício de 2020, sendo lembrado que não a
universidade não está fornecendo o transporte. Foi realizado o empenho de R$ 6.020,00 para
auxílio pesquisador, de um total de R$ 7.908,02, para tradução de artigos.  Deste recurso ainda
está sobrando o valor de R$ 1.888,02 para pedidos até 07/12/2020. Os processos de auxílio
pesquisador para posterior consulta, são os seguintes: Processos SEI 23070.050157/2020-18;
23070.050150/2020-98; 23070.050099/2020-14; 23070.050087/2020-90; 23070.050079/2020-
43; 23070.049938/2020-51; 23070.050066/2020-74; 23070.050074/2020-11;
23070.052234/2020-66. Todos os processos de auxílio pesquisador já estão com autorização de
pagamento. A orientação da PROAD é aguardar receber o recurso e posteriormente fazer a
tradução, devendo apresentar a nota fiscal em um prazo de até 30 dias após o recebimento. 
Devendo encaminhar a nota fiscal com nome, CPF do beneficiário, com CNPJ da empresa de
tradução, e o comprovante de submissão da revista. 2) Pagamento ANPEGE: Foi solicitado o
pagamento da ANPEGE utilizando o saldo restante de taxas – Processo SEI 23070.051296/2020-
51, no valor de R$ 850,00. O boleto já foi enviado para liquidação. 3) Relatório Sucupira: Foram
revisados os relatórios Sucupira dos anos de 2017, 2018 e 2019 no período em que a CAPES
denominou de Recoleta. Algumas informações foram realizadas novamente pela coordenação.
Foram considerados todos os apontamentos apresentados pela professora Cátia Leal na reunião
realizada no dia 03/11/2020, e o conteúdo do workshop sobre a plataforma Sucupira, que foi
realizado no dia 23/10/2020. Foi possível corrigir praticamente todas as inconsistências do
sistema. As normas de avaliação do relatório foram informadas somente esse ano, o que gerou
uma grande quantidade de correções a serem realizadas nos relatórios. Para 2020 devem ocorrer
mudanças na plataforma, devido isso a coordenação ainda não começou a realizar o cadastro. A
construção do relatório de 2020 será iniciada após o retorno do recesso de janeiro.
Posteriormente foi pedido que os docentes atualizem os currículos lattes até o dia 25 de janeiro de
2021, pois posteriormente será iniciado as migrações para o sistema Sucupira. 4) Edital de
bolsas CNPq: O resultado do edital deveria ser divulgado em 16/11/2020 e foi adiado para a
data de hoje (24/11). A coordenação está aguardando a divulgação a qualquer momento, e
enviará posteriormente o resultado por e-mail. 5) Processo de recredenciamento: O edital de
recredenciamento foi aprovado na reunião ordinária de outubro, e enviado para o e-mail de todos
os docentes. O período de inscrições vai de 01/12 - 11/12/2020 via e-mail, com possibilidade de
complementação da produção até 15/01/2020, caso os docentes publiquem entre o dia
11/12/2020 e o encerramento do quadriênio em 31/12/2020. Todos os docentes devem
encaminhar solicitação de recredenciamento, inclusive os que não pretendem se recredenciar (ou
não atingem os requisitos mínimos para), mas possuem orientações em andamento. 6) Processo
seletivo 2021: Foi lançado o edital do processo seletivo de 2021 no início do mês de novembro,
o qual foi enviado por e-mail aos docentes. As inscrições ocorrerão de 11 a 22 de janeiro de
2021. Após a coordenação solicitou ampla e constante divulgação, e que seja informado a
importância do candidato realizar a prova de línguas, devido a necessidade de apresentação do
certificado na inscrição do processo seletivo. 7) Férias Micaeli: As férias da secretária Micaeli
Prado estão agendadas de 04/01- 03/02/2020. Esse período foi imposto pela empresa, visto que
haverá mudanças no contrato com a universidade. O coordenador estará respondendo pelo que
ocorrer de forma emergencial na secretaria, sendo pedido que se possível se evite marcar bancas
durante esse período. 8) Férias coordenação: As férias do coordenador estão agendadas para
o período de 23/12/2020 a 15/01/2020. Foi necessário retirar as férias atrasadas e esse era o
único período possível. Foi solicitado que os docentes não marquem atividades oficiais como
defesas, entre os dias 23/12/2020 e 15/01/2020. As demandas mais urgentes serão respondidas
por e-mail. 9) Outros informes: Sobre a organização do capítulo do livro foi pedido que enviem
os mesmos até o dia 25/11/2020. Posteriormente caso necessário, será enviado um e-mail
informando a necessidade de prorrogação. E será visto a questão do andamento do empenho do
livro junto a PROAD.
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2. Apreciação da ata do mês de outubro

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
na ata de outubro de 2020, sem nenhuma sugestão foi colocado em votação e aprovada por 08
votos favoráveis e 02 abstenções.

3. Orientações sobre prorrogação de prazos de qualificação

No inicio do período de isolamento foi encaminhado às três instruções normativas realizadas pela
PRPG/Jataí, na qual uma prorrogava o prazo de entrega do produto após a defesa de 30 dias
para 90 dias, a outra instrução prorrogava o prazo de qualificação do mestrado para até 6 meses
e 12 meses para doutorado, e a outra instrução normativa referente as atividades remotas. Para a
turma 2017 do doutorado, ocorreram duas prorrogações, mas todos os discentes já estão
qualificados. Para a turma 2018 do mestrado falta a qualificação de um discente, o Josimar Dias,
que entrou om pedido a ser aprovado na reunião de hoje. Para a turma de 2018 do doutorado, o
prazo de qualificação é de até 05/03/2021. Como o semestre remoto se encerra em 19/03/2021 a
IN 002/2020 ainda é válida. Para essa turma será possível solicitar até 12 meses de prorrogação,
com abertura do processo SEI pelo discente no CGA até o dia 05/02/2021. Para a turma 2019/1
do mestrado, o prazo de qualificação se encerrou em 25/09, apenas um aluno se qualificou e os
demais solicitaram prorrogação. Para a turma 2019/2 do mestrado, o prazo de qualificação se
encerra em 12/02/2021. É possível solicitar até 06 meses de prorrogação, encerrando em
12/08/2021. O prazo final para abertura do processo no SEI é de 12/01/2021. Provavelmente não
haverá reunião antes, sendo recomendado que solicitem a prorrogação até 08/12/2020 para ser
votado na reunião do colegiado de 15/12/2020. As turmas de doutorado 2019 e 2020
provavelmente entrarão em período de qualificação após o retorno do calendário. Já a turma de
mestrado de 2020 deve qualificar até 15/09/2021. Para os prazos de defesa continua valendo o
regimento interno, sendo 6 meses para o mestrado com a possibilidade de adicional de até 3
meses em casos excepcionais, e 12 meses para o doutorado com a possibilidade de adicional
de até 6 meses em casos excepcionais, não são previstos outros prazos adicionais.

 

4. Solicitação de inclusão de coorientação: Interesse da discente Celeni Miranda –
Relator: Prof. Alécio Martins.

 A discente Celeni Miranda solicitou a inclusão do Prof. Dr. João Batista Pereira Cabral como seu
coorientador, sendo a discente orientada pela profa. Raquel Maria de Oliveira. A justificativa
apresentada pela discente foi a que ela desenvolverá sua pesquisa em relação ao tema de
agrotóxicos, e o professor João Cabral poderá colaborar no desenvolvimento da pesquisa em
relação ao estudo dos agroquímicos utilizados. O documento está assinado pela discente Celeni
Miranda, pela orientadora (Professora Raquel Oliveira) e pelo pretenso coorientador prof. João
Cabral. Sendo o parecer da coordenação que considerando a aderência entre os temas de
pesquisa e a concordância entre as partes, o mesmo é favorável ao atendimento da solicitação
salvo melhor juízo do colegiado. Após o professor João Cabral informou que em primeiro
momento a discente Celeni Miranda havia pensado no prof. Paulo como seu orientador, entretanto
o pedido foi negado, pois o mesmo é esposo da profa. Raquel Oliveira, e se tem uma instrução
normativa interna da UFG recomendando que se evite orientação e coorientação, como a
participação em bancas de pessoas com vínculos de parentesco próximo. Como a linha de
pesquisa da discente está relacionada ao tema de te de agrotóxicos e metais pesados, o prof.
João Cabral informou que é possível à colaboração na correlação entre agrotóxicos e metais
pesados, ou até mesmo com os elementos radioativos, visando avaliar sua influencia no meio
ambiente, contribuindo nesse viés com o trabalho de pesquisa da discente. Colocado em votação
a aprovação de coorientação da discente, esta foi aprovado por 09 votos favoráveis e uma
abstenção.

 

Ata 07 /2020 - PPGGEO (1754674)         SEI 23070.052752/2020-80 / pg. 3



5. Solicitação de mudança de orientação: Interesse do discente Winder Rodrigues
Pires (Processo 23070.047736/2020-75) – Relatora: Professora Maria José
Rodrigues.

O prof. Alécio Martins informou que o discente apresentou como justificativa de mudança de
orientação à entrega da orientação à disposição do Programa de Pós-Graduação, por parte do
seu orientador prof. Márcio Rodrigues, como proposta alternativa para que o orientando possa
concluir o trabalho. A entrega de orientação se fez devido ao discente não ter cumprido o
calendário realizado por parte do orientador.  Posteriormente a profa. Maria José Rodrigues
informou que conversou com o discente juntamente com o prof. João Cabral, o professor Hudson
Rocha, reunião na qual foi perguntado ao discente o porquê do não cumprimento do acordado
com o orientador, após a reunião o prof. Márcio Rodrigues entendeu que não poderia continuar
com a orientação do discente. Após a reunião foi sugerido que o discente buscasse outros
possíveis orientadores, e ele conversou com a profa. Maria José Rodrigues, sendo que ela se
dispôs a orientá-lo mediante o cumprimento de um cronograma de trabalho, que ele vem
cumprindo, sendo um cronograma semanal de escrita e reuniões. Após foi aberto para debate,
sem nenhum questionamento, foi colocado em votação à mudança de orientação do discente
Winder Pires, para a profa. Maria José Rodrigues, sendo aprovado por 08 votos favoráveis e 02
abstenções.

 

6. Nomeação de banca de defesa de mestrado - Interesse do discente Josimar
Gonzaga Dias (Processo 23070.049912/2020-11)

Foi realizado o pedido da banca de qualificação de mestrado do discente Josimar Gonzaga Dias
(Processo 23070.049912/2020-11), sob orientação do prof. Dr. William Ferreira da Silva, com a
dissertação intitulada:  EFEITOS ECONÔMICOS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO
MUNICÍPIO DE JATAÍ (GO). A ser realizada no dia 01/12/2020 as 14h00min, via Google Meet.
Sendo a banca composta pelo Presidente e membro titular prof. Dr. William Ferreira da Silva,
membro titular externo profa. Dra. Marluce Sousa (IFG-Jataí), membro titular interno prof. Dr.
Dimas Moraes Peixinho, suplente interno profa. Dra. Maria José Rodrigues (UFJ), e suplente
externo Dra. Sélvia Lima (IFG-Inhumas). O discente cumpriu todos os créditos em disciplinas e
atividades complementares, entregou a dissertação dentro do prazo e apresentou comprovante de
submissão de artigo em periódico. Todos os documentos constam no processo SEI. Aberto para
debate, sem nenhum questionamento foi colocado em votação a aprovação da banca de
qualificação, sendo esta aprovada por unanimidade.

7. Nomeação de banca de qualificação de mestrado - Interesse do discente Rafael
Gomes Pereira (Processo 23070.053285/2020-13)

Foi realizado o pedido da banca de qualificação de mestrado do discente Rafael Gomes Pereira
(Processo 23070.053285/2020-13), sob orientação do prof. Dr. Alécio Perini Martins, com a
dissertação intitulada: ANÁLISE DA FRAGILIDADE AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO BONITO - GO. A ser realizada no dia 16/12/2020 as 14h00min, via Google Meet. Sendo
a banca composta pelo Presidente e membro titular prof. Dr. Alécio Perini Martins, membro titular
externo Técnico administrativo. Dr. Wellmo Alves (IFGoiano/Rio Verde), membro titular interno prof.
Dr. João Pereira Cabral (UFJ), suplente interno prof. Dr. Pedro França Júnior (UFJ), e suplente
interno a Técnica Administrativa Cristina Oliveira (UFJ). O discente entregará a cópia do relatório
para a banca no dia 30/11, conforme combinado entre orientador e membros da banca. Ocorreu
um atraso na correção final por parte do orientador que estava redigindo os relatórios sucupira.
Aberto para debate, sem nenhum questionamento foi colocado em votação a aprovação da banca
de qualificação, sendo esta aprovada por unanimidade.

8. Relato sobre reprovação em disciplina remota e exposição de motivos - Relator:
Prof. Dr. William Ferreira da Silva.
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Ocorreu uma reprovação do discente de doutorado Thiago Oliveira Lima na disciplina de
Formação do Pensamento Geográfico, ministrada pelo prof. William Silva. O discente Thiago
Lima ingressou na turma de doutorado de 2020, e pelo regulamento a disciplina é obrigatória,
devido o discente não ser graduado em geografia. A coordenação fez uma notificação ao
discente que a respondeu expondo os seus motivos. Posteriormente o prof. William Silva informou
que o discente começou a disciplina como os demais discentes, e no meio para o final da mesma
ele não acompanhou todas as aulas de forma assíncrona, portanto ele teve 20 faltas, assistindo há
48 aulas. No segundo terço da disciplina foi marcada uma avaliação, foi conversado com todos os
discentes individualmente, sendo que o discente Thiago Lima foi o único que não participou, e não
entregou nenhuma das três avaliações.  O prof. William Silva informou que o discente enviou uma
justificativa informando sobre outras atribuições que ele possuía, e sobre questões de saúde na
família, o que não justifica a não entrega das avaliações e participação nas aulas. Sendo que o
discente alegou que de acordo com a instrução normativa 003 da PRPG/UFJ, o discente que não
aderir às atividades remotas por meio das tecnologias digitais poderá cursar a disciplina em outra
oportunidade. Segundo o prof. William Silva ele não entregou o termo de adesão para essa
disciplina, legalmente não a aderiu, sendo este o ponto a ser colocado em discussão no
colegiado. Sendo seguinte o parecer: O aluno não cumpriu a disciplina, mas não há
documentação suficiente para provar que ele aderiu à mesma de forma remota, sendo favorável
ao cancelamento da disciplina.  Posteriormente foi informado que o discente não solicitou o
cancelamento da disciplina, e não se tem o termo de ciência da instrução normativa. Após foi
aberto para debate entre o colegiado, sendo discutido sobre a abertura de precedentes e a
reprovação do discente.  Após a coordenação de acordo com a decisão do colegiado, informou
que encaminhará o processo de exclusão do discente, seguindo as normas do programa, e o
discente será orientado que ele possui o direito de recorrer em outras instâncias.  Também sendo
recomendado que o discente continue frequentando as aulas enquanto ele recorre.

9. Resultado preliminar do processo seletivo para credenciamento docente

Foi projetado o resultado preliminar do processo de credenciamento docente, se tendo quatro
inscritos, sendo duas inscrições para docente permanente do mestrado: Wellmo dos Santos Alves
(IFG/Rio Verde) atuando na área de recursos hídricos e geotecnologias, e Elis Dener Lima Alves
(IFG/Ceres), atuando na área de climatologia e geotecnologia aplicada ao clima. E duas
inscrições para docentes colaboradores do mestrado: Ana Cristina Silva (IESA), atuando com
historia da geografia e história do pensamento geográfico, e Regina Maria Lopes (UFJ), atuando
com climatologia geográfica. As inscrições foram homologadas, sendo avaliados os pedidos
pelos docentes Evandro Clemente, Dimas Peixinho, William Silva e Alécio Martins, foram
avaliados todos os requisitos e posteriormente feito uma classificação final. Após foi debatido a
questão da simetria das linhas de pesquisa, sendo informado que esses credenciamentos
resolveriam essa questão, e sobre as despesas com docentes vindos de outras instituições,
sendo informada a questão da organização e fornecimento de subsídios, disciplinas ministradas
em conjunto, e de se fazer uma parte da mesma de forma remota, e que os docentes estão
cientes de não se ter garantia quanto à questão financeira para deslocamento. E discutido
posteriormente a quantidade de docentes externos no programa. Colocado em votação o
resultado do processo de credenciamento docente foi aprovado por 10 votos favoráveis.

10. Discussão do planejamento estratégico do quadriênio 2021/2024

O prof. Alécio Martins informou que nos relatórios sempre se tem uma compreensão dos pontos
fortes e das fragilidades do programa, e o que se pode passar como planejamento para o próximo
quadriênio. E que não foi encontrado anteriormente a formalização do planejamento estratégico.
Recentemente foi criada uma comissão de planejamento de políticas da Pós-graduação, sendo
cobrado o planejamento estratégico do programa.  O que inicialmente se tinha era algumas metas
do planejamento futuro do programa com base no relatório sucupira, devido a isso, o documento
de planejamento estratégico precisou ser realizado para ser a base da politica de Pós-graduação
da PRPG/UFJ para o próximo quadriênio. O prof. Alécio Martins informou que visou manter o que
já se tinha na proposta do programa, mas com uma redação voltada para o planejamento
estratégico, em acordo com o PDI da instituição, seguindo o PDI da UFG, pois não se tem o
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mesmo para a UFJ.  Para o planejamento foi utilizada a matriz SWOT, para realização do
diagnóstico das potencialidades, oportunidades, fragilidades e ameaças, sendo necessário
entregar a visão e a missão do programa, e um planejamento de metas para o próximo
quadriênio. Posteriormente foi projetado e repassado todo o planejamento ponto a ponto, para
avaliação e sugestões pelo colegiado. Sendo mostrados os itens: 1. Diagnóstico e avaliação: com
os tópicos missão, visão, potencialidades e fraquezas, oportunidades e ameaças. Posteriormente
foi projetado e explicado o quadro 2. Síntese - Diagnóstico, avaliação e metas, com os itens
resultado da quadrienal 2013 - 2016, expectativas quadrienais 2017-2020, e o planejado
quadrienal 2021-2024.  Posteriormente foi apresentado o item 3. Definição de objetivos
estratégicos, metas, indicadores e ações, sendo apresentados os objetivos estratégicos, sendo
objetivo estratégico 1: atualização e construção de políticas e planos de desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do programa, adequando às políticas institucionais e ao novo
documento de área da geografia. Com as metas, indicadores e ações. Após foi informado que as
políticas de autoavaliação, inserção social, solidariedade e internacionalização devem constar em
documento, que provavelmente será realizado no ano de 2021, bem como atualização das
políticas vigentes. Objetivo estratégico 2: adequar a infraestrutura física (laboratórios, salas de
aula, bibliotecas e espaços de estudo) às linhas de pesquisa do programa e aos projetos
desenvolvidos pelos docentes.  Com as metas, indicadores e ações. Objetivo estratégico 3:
Desenvolver projetos interdisciplinares que permitam a integração entre docentes e discentes das
duas linhas de pesquisa do programa, pesquisadores externos, discentes da graduação e
professores da rede básica de ensino. Com as metas, indicadores e ações. Objetivo estratégico
4: Estabelecimento de parcerias de ensino, pesquisa e extensão com setores da administração
pública, instituições de ensino superior, instituto de pesquisas, agências de fomento, empresas e
organizações não governamentais que atuem no cerrado brasileiro. Com as metas, indicadores e
ações. Objetivo estratégico 5: Reduzir as assimetrias entre a produção científica dos docentes e
entre as linhas de pesquisa do programa e aumentar a produção qualificada dos discentes em
conjunto com os orientadores e pesquisadores externos. Com as metas, indicadores e ações.
 Objetivo estratégico 6: Definição de estratégias institucionais para a redução da sobrecarga de
trabalho docente e melhor distribuição de funções dentro do programa. Com as metas,
indicadores e ações.  Posteriormente sem nenhum questionamento quanto aos objetivos
estratégicos foi apresentado o 4. Quadro síntese – Metas e ações prioritárias para a quadrienal
2021-2024. Após foi discutido se houver tempo hábil a possibilidade de avaliação do
planejamento estratégico pela profa. Cátia Leal. E informado que esse documento pode ser
adaptado quando for necessário, e irá uma versão final do mesmo no relatório Sucupira, o mesmo
contará nota na avaliação do relatório. Colocado em votação o planejamento estratégico, este foi
aprovado por 10 votos favoráveis.

11. Outros assuntos.

Foi informado que na aula de Seminários II está ocorrendo a participação de docentes externos, e
que semana passada se teve a participação do professor Sandro do IFG de Anápolis, falando
sobre fenomenologia, sendo que os docentes foram avisados por e-mail e WhatsApp. E nesta
sexta-feira ocorrerá uma aula com o prof. Irimar e Marco Didiero sobre Métodos, o convite será
enviado posteriormente. Os docentes João Cabral e Regina Lopes também promoverão
atividades na sua disciplina. Foi pedido que se reforçasse o convite aos discentes. 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 17h00min, da qual, para constar, eu, Micaeli Prado, Encarregada Operacional do programa de
Pós-graduação em Geografia, lavrei a presente ata em 10 de dezembro 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 Micaeli Prado Soares, Secretária,
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em 15/12/2020, às 17:34, 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 Hildeu Ferreira Da Assunção,
Coordenador de Pós-graduação, em 15/12/2020, às 18:56, 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 Suzana Ribeiro Lima Oliveira,
Professora do Magistério Superior, em 15/12/2020, às 21:47, 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 Dimas Moraes Peixinho,
Professor do Magistério Superior, em 16/12/2020, às 11:44, 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 Marcia Cristina Da Cunha,
Professora do Magistério Superior, em 16/12/2020, às 13:57, 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 16/12/2020, às 22:40, 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 Márcio Rodrigues Silva, Professor
do Magistério Superior, em 17/12/2020, às 15:30, 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 William Ferreira Da Silva,
Professor do Magistério Superior, em 17/12/2020, às 16:42, 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 Maria José Rodrigues, Professor
do Magistério Superior, em 18/12/2020, às 10:47, 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 1754674 e o código CRC 9BFBCA7C.

Referência: Processo nº 23070.052752/2020-80 SEI nº 1754674
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