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ATA DE REUNIÃO Nº 06/05/2022 - EMC

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CONSELHO DIRETOR n° 06 de 20/05/2022

Aos vinte dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta
minutos, via Google Met  (Link da videochamada: https://meet.google.com/cve-izrx-bkx),
reuniu-se, em sessão extraordinária, o Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica,
Mecânica e de Computação, sob a presidência do diretor, Professor Lourenço Matias.
Além do Presidente estiveram presentes na reunião os seguintes membros do Conselho,
em ordem de assinatura da lista de presença com direito a voz e voto:  Igor Kopcak,
Diogo Appel Colvero, Daniel Fernandes da Cunha, Fernando Ferreira de Melo, Carlos
Galvão Pinheiro Júnior, Leonardo de Queiroz Moreira, Alessandra de Souza Nascimento
de Oliveira,  Reinaldo Gonçalves Nogueira, Vinicius Faria Costa Medanha, Geyverson
Teixeira De Paula, Josephy Dias Santos,  Dulcilene Pereira Oliveira Garcia, Flavio
Henrique Teles Vieira,  Gélson Antônio Andrea Brigatto, Andreia Aoyagui Nascimento,
João Paulo da Silva Fonseca, Lina Paola Garcés Negrete, Marlipe Garcia Fagundes Neto,
Enes Goncalves Marra, Cassio Dener Noronha Vinhal, Rodrigo Pinto Lemos, Sigeo
Kitatani Júnior e Aliucha Morais Barbalho. Estiveram presentes os servidores em ordem
de assinatura da lista de presença com direito a voz: Pedro Henrique Martins Rodrigues,
Viviane Cipriano Mota Sousa, Renata Rodrigues Alves, Glener José Vidigal Lobato,
Álisson Assis Cardoso, Euler Bueno dos Santos,  Marco Antonio Assfalk de Oliveira, João
Antônio dos Reis, Cacilda de Jesus Ribeiro, Gustavo Dias de Oliveira,  Karina Rocha
Gomes da Silva, Getúlio Antero de Deus Júnior,  Emilson Rocha de Oliveira,  Carlos
Alberto de Almeida Vilela, Kléber Mendes de Figueiredo e Fleide Wilian Rodrigues Alves.
Foram pontos de pauta: 1.Informes da Direção; 2.apreciação das certidões Ad
referendum;3. Apreciação dos planos de ensino; 2022-1;4. Curricularização da
extensão;5. Apresentação da Planilha de carga horária - Prof. Galvão;6. Criação da
Comissão de Graduação - Prof. Lourenço;7. Revisão da Resolução de Atividades
Complementares - Prof. Reinaldo;8. Assuntos discutidos nos NDEs;9. Demandas de
materiais (insumos) para os laboratórios da EMC – Diogo – Josephy- Renata;10. Outros
assuntos.   Verificado o quórum, o diretor iniciou falando que o intuito da reunião era o
fechamento da semana de planejamento administrativo e pedagógico, assim como da
EMC como um todo. Mencionou as deliberações da última reunião do CONSUNI acerca do
início das aulas presenciais previsto para o dia 25 de maio; que seriam mantidas as
recomendações do uso de máscara para proteção individual e coletiva; que a
comunidade acadêmica deveria comprovar a vacinação contra a COVID-19 através do site
retomada.ufg. Disse que haverá um “hiato” entre os dias 25 de maio e 5 de junho, de
modo que, aqueles que tiverem comorbidades poderão, permanecer no trabalho remoto
até esta última data, em virtude de normativa do Governo Federal neste sentido. Falou das
conclusões que esteve reunido com as Coordenações de Curso e os TAEs da secretaria
da graduação; que esta tem funcionado como um corpo único; que todos trabalham e
respondem pelo e-mail  secretaria.emc@ufg.br, para o qual devem ser encaminhadas
todas as demandas de suporte acadêmico e administrativo pertinentes, para que sejam
redistribuídas; que técnicos, docentes e discentes devem utilizar o e-mail para
solicitações; que o ciclo de trabalho de quatro meses definido para a Coordenação
Administrativa da Unidade, não causa impacto nas rotinas na secretaria e que todos já
possuem domínio das tarefas atribuídas à equipe, o que não impede que esse tempo de
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permanência na função possa ser reavaliado. Falou que, segundo a Professora Karla,
Diretora da EECA, o acesso à Primeira Avenida ficará pronta no dia 25 de maio e que,
mesmo que a cancela não esteja concluída até lá, o acesso de discentes se dará por esta
entrada e o de  servidores pela Avenida Universitária, ao menos até o dia 31 de maio; que,
após a conclusão da cancela da Quinta Avenida, todos entrarão por este acesso; que está
previsto uma passagem para estacionamento no Bloco A, cuja liberação se dará com o
crachá; e que, a partir de então, o acesso da Rua Dez será destinada apenas para carga.
O técnico Diogo questionou o tempo de gestão da Coordenação Administrativa e
comparou com os demais mandatos de Direção e das Coordenações de Curso; que a
rotatividade acarreta descontinuidades e dificuldades de comunicação. Entende que é
complexo demais lidar com um mandato tão esparso e sugeriu que seja de, pelo menos,
um ano. O professor Carlos Alberto reforçou a fala do Diogo e o professor Reinaldo falou
que a definição do prazo de quatro de meses foi uma decisão da equipe junto à antiga
Direção e que o trabalho funciona muito bem. A técnica Alessandra informou que a
reivindicação seria levada para discussão junto à equipe da secretaria, assim como as
considerações acerca da relevância da função para a Unidade como um todo.
Retomando  a palavra, o Diretor mencionou que o dia 10 de junho é o prazo para
conclusão dos trabalhos da comissão de espaço físico, de modo que o ponto sobre a
apresentação dos respectivos trabalhos foi retirado da pauta. Em seguida, foram
apreciadas as certidões ad referendum, aprovadas por unanimidade. Após, foram
apreciados em bloco os planos de ensino 2022-1 e todos foram aprovados. O Diretor falou
que a aprovação dos Planos de Ensino deveria caber ao NDE  e em caso de discrepância,
o grupo encaminharia para os planos aos professores para ajustes. A professora Andreia
falou que em seu plano haverá algumas atividades mediadas por TICs e que levaria a
proposta para apreciação dos alunos para eventual adesão; que seriam uma ou duas
atividades. O professor Lourenço falou que não teria problemas e que a Unidade está
plenamente preparada para a retomada com todos os eventuais ajustes relativos ao uso
estratégico de recursos digitais e tecnologias de informação. O Diretor mencionou que é
preciso fazer a exata distinção entre EAD, ensino remoto emergencial e uso estratégicos
de ferramentas digitais, visto que não se confundem; e que as aulas retornarão,
totalmente, à modalidade presencial. Em seguida, passaram às discussões sobre a
curricularização da extensão. Com a palavra, o Professor Gelson Brigatto, informou que
as Unidades Acadêmicas tem até o dia 31 de agosto para encaminhamento das inserções
das Acex no PPC que precisam, ainda, ser apreciadas pelo CD; que, estas poderão ser
desenvolvidas na forma de ações de extensão e/ou decomponentes curriculares, neste
caso com carga horária integral ou parcial dedicada a essas atividades; que as atividades
de extensão devem compor, no mínimo, 10 por cento do total da carga horária curricular
estudantil dos cursos, as quais deverão fazer parte da matriz curricular; que a carga
horária validada constará no histórico acadêmico, com o nome Atividade Curricular de
Extensão (ACEx). O Vice Diretor falou que os cursos de graduação da UFG deverão
adequar seus PPC à Resolução que regulamenta as Acexs, cujos procedimentos serão
estabelecidos por instrução normativa própria e que os prazos previstos nos respectivos
encaminhamentos são muito difíceis de cumprir. Prosseguiu dizendo que, considerando
as particularidades da Unidade, o ideal seria fazer uma mescla das duas modalidades nos
currículos; que foram extraídas algumas alternativas da reunião do NDE que serão
socializadas; que seria importante pensar como inserir as Acexs no PPC, sem extrapolar
a carga horária dos cursos. Com a palavra, a professora Andreia mencionou que nas
reuniões de Caex defendeu que muitas das atividades que desenvolvem já deveriam ser
consideradas curricularizadas, a exemplo do Estágio Obrigatório; que, no entanto,
deveria ser atrelado a um projeto de extensão registrado e bem definido no sentido de
contemplar o que o aluno planeja e executa, e não o professor ou o TA para não
descaracterizar a ação; que o aluno que participa de projetos fora da UFG também deve
ser contemplado com relação a carga horária curricularizável; que foi exitosa em ambos
os pontos sugeridos; que os professores seriam agentes facilitadores em qualquer caso;
que o componente curricular unificado é uma estratégia que, a depender da ementa,
poderia ser uma alternativa; que NL, estágio obrigatório e não obrigatório seriam uma boa
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estratégia. O professor Lourenço perguntou se o ideal seria a criação de uma disciplina
específica para a curricularização da extensão. O professor Gelson Brigatto disse que isto
aumentaria a carga horária. Com a fala, o professor Carlos Galvão mencionou que a Acex
tanto pode estar contemplada através da criação de uma nova disciplina, quanto numa já
existente; quanto ao NL seria uma possibilidade para poucos alunos; quanto aos 15 por
cento que limita a carga horária máxima do curso (artigo 15, da Resolução CEPEC Nº 1557
– RGCG), é pouco provável que passe nas instâncias superiores, porque estes não tem
interesse nisso e, alguns cursos, também não, porque já desenvolvem muitas ações de
extensão e apenas mudariam a nomenclatura para atender as exigências; que o tema é
controverso e impacta na forma de dar aulas; que precisam pensar em formas de
estimular metodologias ativas, por exemplo; que uma prática menos convencional já seria
o suficiente. A professora Andreia falou, após questionamento do Professor Leonardo,
que a carga horária dentro da extensão, já estava contemplada; que a ideia é o
protagonismo discente; que o projeto final de curso e tópicos poderiam ser alternativas
para contemplar a carga horária exigida. O professor Igor disse não ter clareza em como
lidar com a situação; que apesar da valorização do protagonismo discente, tem as ações
que dependem do docente para serem viabilizadas, em prejuízo desse protagonismo; que
se trata de uma exigência difícil de atender; prosseguiu dizendo que outro ponto seria
viabilizar o estágio como campo de extensão, pelo claro protagonismo do estudante
nesse caso; que o estágio, portanto, cumpriria as exigências, a empresa Júnior, o PET,
Baja, CA que são ações organizadas pelos alunos, mas que a carga horária seria um
complicador. A professora Andreia falou que a carga horária é dividida entre o que é
protagonismo do aluno e do professor, não incorrendo em duplicação do tempo; que a
proposta é que o aluno veja a prática. O professor Igor perguntou se, visita técnica seria
considerado protagonismo discente, porque entende que, nesse caso, o aluno é passivo.
Por outro lado, tem disciplinas, como Eletrotécnica, que contemplariam as Acex,
entretanto há a dificuldade para organizar eventos. A professora Andreia chamou a
atenção para eventuais embaraços para registro no SIGAA, como no caso de atividades
do CA, que podem contar ou não com participação docente. O professor Lourenço falou
que precisarão, ainda, consultar outras Unidades. O professor João Paulo fez uma breve
explanação sobre a resolução que entre suas disposições, estabelece que as atividades
de extensão devem compor, no mínimo, 10% por cento do total da carga horária curricular
estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos
cursos; falou que se inserirem as Acex através de componente curricular, não haverá
impacto na carga horária; que precisam pensar no perfil do egresso contemplado no
PPC; que caberia ao NDE definir a forma e acompanhamento da Acex; que haverá um
plantão para tirar dúvidas no dia 7 de julho, junto à PROGRAD; que têm até 31 de julho
para enviarem o PPC por e-mail; que o CD precisa apreciar e deliberar sobre o PPC; que,
após, seguirão os demais trâmites nas instâncias superiores. Na sequência, o professor
João Paulo apresentou a sequência a ser seguida; reiterou que deveriam deixar claro o
formato que irão aderir; que entende que está havendo uma precipitação, uma vez que o
RGCG também precisa ser atualizado, o que não ocorreu ainda; que exitem disciplinas
que podem ser contempladas pela curricularização da extensão, dividindo a carga horária
e considerando parte dela como carga horária duplicada, não impactando na carga
horária total do PPC do curso; que poderiam inserir os 10 por cento na carga horária total
do curso ou fazer uma mescla das duas alternativas. O professor Lourenço sugeriu que
tratem do assunto em uma reunião ampla, após as análises dos NDEs para tratar do
assunto. Prosseguiu dizendo que deveriam pensar em trabalhar como um corpo só,
como Unidade apesar das especificidades de cada um dos cursos da EMC;  que  o
assunto é muito complexo. Com a palavra, o professor Getúlio disse que o protagonismo
estudantil é muito bom e que a curricularização da extensão é plenamente viável de ser
implementada dentro dos componentes e de tópicos; sugere que todos os professores
sejam consultados, inclusive de unidades externas; que o NDE poderia fazer um
levantamento acerca de quais disciplinas podem dar suporte à implementação das Acex,
assim como ações de extensão; que se propõe a utilizar a disciplina de Telecom para
esse fim. O professor João Paulo externou a preocupação do NDE da Engenharia

Ata de Reunião 06/05 (3094103)         SEI 23070.041375/2022-15 / pg. 3



Mecânica com a utilização de componentes curriculares, considerando a vinculação de
parte da carga horária à curricularização na ementa, o que poderia prejudicar a execução
na hipótese do professor responsável pela disciplina, por algum motivo, não conseguir
implementar. Superados os debates, passaram à deliberação ficando definido que os
NDEs farão uma reunião conjunta sobre o assunto, ainda sem data. Em seguida, o
professor Carlos Galvão apresentou a Planilha de carga horária -  com a distribuição de
carga horária por docente no semestre; esclareceu que o zero é para aqueles que não
possuem exigência de 8 horas e falou que há uma média de 9,8 semanais excluindo os
afastados; que a tabela não traduz um rio x do que está sendo feito na Unidade e que
pretende pegar todas as CHs, incluindo pesquisa, extensão para elaborar um esquema de
pontuação; que precisam fazer uma análise mais criteriosa sem confiar tanto nos
sistemas que são falhos; que não pretende constranger ninguém com essa planilha; que
as informações são válidas para distribuições mais justas da carga horária. A professora
Andreia perguntou se a tabela contempla a graduação e pós-graduação e professores
que dão em aula por conta de parcerias. O professor Galvão disse que sim e que
considerou as disciplinas consolidadas; que desmarcou a caixa de seleção “curso”,
“unidade”. A professora Andreia acrescentou que existe diferença entre os calendários
da graduação e pós-graduação o que implica numa alteração das cargas horárias. O
professor Galvão reforçou que não considerou apenas a carga horária da graduação, mas
da pesquisa, iniciação científica, orientação de estágio entre outras atividades abertas ou
consolidadas e que entende que há inconsistência entre as informações por conta dos
calendários da pós e da graduação; que enviará o arquivo pela lista de e-mail PROFGRAD
para conhecimento de todos; que

 professores da Unidade também fazem parte de outros programas como salientou a
professora Andreia, o que também precisa ser levado em conta. O professor Igor
parabenizou a iniciativa do professor Galvão pela importância de amadurecimento da
Unidade e que não pode haver melindres com relação a publicidade dessas informações
que contribuem para otimizar a força de trabalho; lamentou as distorções dos dados por
conta da falta de integração dos sistemas. O professor Galvão falou que pretende
construir algo parecido com as regras de promoção e progressão, um sistema de
pontuação interno que siga o modelo para ajustar as produções e atender a política
institucional; para saber quem está fazendo o que; para e estabelecer uma política de
distribuição de tarefas dentro da unidade; um sistema com uma pontuação adequada e
estratégica; que contemple o que precisam como Unidade. O professor Carlos Alberto
disse que professores são propensos a determinadas atividades e a tabela não deve
gerar constrangimentos entre professores; que a falta de integração de sistemas dificulta
uma análise para eventuais estratégias; que enquanto servidores públicos as ações são
devem ser publicizadas. O professor Reinaldo lembrou que todos precisam preencher a
tabela de atividades e enviar para a Lorena para publicar na página da Unidade; que
essas informações precisam ser atualizadas todo semestre. O professor Igor falou que
não há atenção da instituição para integração dos sistemas e pede atenção dos
participantes dos conselhos superiores para se voltarem para pontos de melhorias. O
técnico Diogo disse que mais importante do que mensurar as horas pelo trabalho formal,
é se debruçar na qualidade da prestação dos serviços; que só um indicador de carga
horária é muito limitado; que o levantamento de dados é útil para fomentar ações para o
amadurecimento de ações da Unidade. Em seguida, passaram à apreciação da proposta
de Criação da Comissão de Graduação. O professor Lourenço falou do propósito e da
composição da Comissão; que contaria com coordenadores de área e coordenadores de
curso; que, caso seja aprovada, as coordenações de área determinariam junto aos
professores as disciplinas que seriam ofertadas, eventuais trocas, a quem caberia
ministrar determinada disciplina, a substituição por ausência de um determinado docente,
oportunidade em que mencionou a substituição do professor Flávio Geraldo. Falou que a
ideia é de que o grupo trabalhe junto e devem ter o poder de decisão para essas
situações, bem como para planejar as disciplinas internas e externas, horários, salas
entre outros, com antecedência dois semestres de antecedência, facilitando a
organização do semestre como um todo. Disse que entende que assim haverá uma
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uniformização do funcionamento de todas as coordenações e o ajuste com relação a
disciplinas externas. Caberá ao Coordenador de área solicitar, cobrar e gerir. A professora
Cacilda falou que já há uma hierarquia estabelecida entre professor, coordenador e
Diretor. O professor Getúlio ressaltou que as saídas de docentes devem ser melhor
discutidas internamente e no Conselho Diretor e que poderia substituir o professor Flávio
na comissão na área de Eletrônica e Telecomunicações . O professor Lourenço insistiu na
necessidade de uniformizar e organizar esse planejamento na Unidade e esclareceu que
a Comissão estaria situada numa dimensão gerencial abaixo do Coordenador. O
professor Carlos Alberto pediu uma definição melhor das atribuições da Comissão. O
professor Enes falou que é um mecanismo de gestão não é previsto institucionalmente e
que a hierarquia está bem definida; que traz certa fragilidade, na medida que cria algo que
limita atuação em outras áreas uma vez que os professores pertencem à instituição.
Superadas as discussões, em votação, foi aprovada a criação da comissão de graduação,
cuja presidência, caberá ao Professor Carlos Galvão Presidente. Em seguida passaram à
apreciação da revisão da Resolução de Atividades Complementares. O professor
Reinaldo falou do ajuste do artigo segundo da Resolução, que trata de uma flexibilização
relacionada a atividades que foram realizadas no formato remoto, sem carga horária
limite, durante a pandemia. Informou que a comissão, que é a mesma que havia sido
composta para a curricularização da extensão, vai retomar os trabalhos e que a proposta
foi remetida para o e-mail profgrad. Falou da necessidade de substituição da professora
Andreia, do professor Assfalk e do discente Cícero que já colou grau. Em votação, foi
aprovada a renovação da comissão de curricularização da extensão que também revisará
a resolução de Atividades Complementares com os novos nomes, quais sejam: Daniel
Fernandes da Cunha, Cássio Dener Noronha Vinhal, Enes Gonçalves Marra, Gelson
Antônio Andrêa Brigatto, Leonardo Guerra de Rezende Guedes e o representante
discente Vinícius Faria Costa Mendanha, em substituição de Cícero Felipe Pereira Alves.
Desta forma, por ora, voltará a valer a tabela com as equivalências, conforme se fazia
anteriormente. Na sequência, passaram ao item oito, cujos resultados, ficaram para
posterior apresentação e debate. O professor Lourenço mencionou alguns problemas
relacionados a alunos portadores de necessidades especiais. Foram levantadas
situações como a invisibilidade de algumas deficiências que não são evidentes; sobre a
dificuldade de um suporte para o trabalho com altistas, uma vez que a PRAE não oferece
um suporte eficiente com a equipe multidisciplinar; que é necessário que a instituição
tenha uma atenção maior para a acessibilidade. Logo após, o servidor Diogo falou sobre
as demandas de aquisição (insumos) para os laboratórios da EMC. Falou que
encaminhou uma relação com a prioridade zero para as aulas; que, entretanto, reformulou
a relação de acordo com o pedido da Direção, o que levou insatisfação aos demais
servidores que atuam nos laboratórios do curso de Engenharia Mecânica, uma vez que já
envidaram todos os esforços para garantirem as atividades de laboratório, inclusive com
recursos pessoais e se valendo de sucatas do DMP e de criatividade; que a solicitação
trata de materiais básicos de trabalho e que não sabem como agir diante o início das
aulas; que alguns problemas de infraestrutura tem demandado recursos da Unidade. O
professor Lourenço ficou de analisar mais detidamente a situação para encaminhar as
devidas providências. Nada mais havendo a tratar, eu, Alessandra de Souza Nascimento
de Oliveira, coordenadora administrativa da EMC/UFG, lavrei a presente ata que, após
aprovada, será assinada pelos seus membros.

 

Documento assinado eletronicamente por Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Secretária, em 05/08/2022, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Lina Paola Garcés Negrete,
Professora do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 11:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
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10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Flavio Henrique Teles Vieira,
Coordenador de Pós-graduação, em 05/08/2022, às 12:30, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Maria Leonor Silva De Almeida,
Professora do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 12:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Coordenador de Curso, em 05/08/2022, às 12:38, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Enes Goncalves Marra, Professor
do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 12:59, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Gelson Antonio Andrea Brigatto,
Professor do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:04, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Diogo Appel Colvero, Engenheiro,
em 05/08/2022, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pinto Lemos, Professor
do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:39, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Marlipe Garcia Fagundes Neto,
Professor do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:43, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo De Queiroz Moreira,
Professor do Magistério Superior, em 05/08/2022, às 13:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Joao Antonio Dos Reis,
Assistente em Administração, em 05/08/2022, às 16:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Dias De Oliveira, Técnico
de Tecnologia da Informação, em 05/08/2022, às 16:08, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Igor Kopcak, Coordenador, em
05/08/2022, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Fernandes Da Cunha,
Coordenador, em 08/08/2022, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento,
Coordenadora de Pós-Graduação, em 10/08/2022, às 17:15, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 3094103 e o código CRC 4DD951AB.

Referência: Processo nº 23070.041375/2022-15 SEI nº 3094103
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