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Aos cinco dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta
minutos, via Google Meet, reuniu-se, em sessão ordinária, o Conselho Diretor da Escola de
Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, sob a presidência do diretor, Professor
Reinaldo Gonçalves Nogueira. 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:
Fernando Ferreira De Melo, Diogo Appel Colvero, Rodrigo Pinto Lemos, Felipe Pamplona
Mariano, Viviane Cipriano Mota Sousa, Ademyr Goncalves De Oliveira Marlipe Garcia Fagundes
Neto, Andreia Aoyagui Nascimento, Sigeo Kitatani Júnior, Lourenço Matias, Maria Leonor Silva
De Almeida, Leonardo De Queiroz Moreira, Gustavo Dias De Oliveira, Cassio Dener Noronha
Vinhal, Lina Paola Garcés Negrete, Daniel Fernandes Da Cunha, Adriano César Santana, Joao
Paulo Da Silva Fonseca, Vinicius Faria Costa Mendanha. Estiveram presentes os servidores em
ordem de assinatura da lista de presença com direito a voz: Renata Rodrigues Alves, Karina
Rocha Gomes Da Silva, Getúlio Antero De Deus Júnior, Cacilda De Jesus Ribeiro, Pedro
Henrique Martins Rodrigues, Bernardo Pinheiro De Alvarenga, Marco Túlio Oliveira Cardoso,
Flávio Geraldo Coelho Rocha, Joao Antonio Dos Reis, Euler Bueno dos Santos, Wander
Gonçalves Da Silva, Marco Antonio Assfalk De Oliveira, Marcos Antônio De Sousa, José Wilson
Lima Nerys, Tomas Antonio Costa Badan, Fleide Wilian Rodrigues Alves, Kléber Mendes De
Figueiredo. Foram pontos de pauta: 1. Informes; 2. Oferta de vagas para o Edital do Programa de
Mobilidade Virtual - Promover-Andifes 2021/2, processo 23070.058056/2021-68 (Prof. Reinaldo)
3. Indicações para Certificados de Reconhecimento Consuni UFG - 2021 (Prof. Reinaldo) 4.
Apreciação dos pareceres das atividades de extensão aprovados ad referendum (Prof. Andreia):
4.1. Estandarización de la conexión de vehículos eléctricos em Colombia período de execução:
30/09/2021 a 14/10/2021. 4.2. Cine PET - De volta para o Futuro período de execução:
01/03/2021 a 16/12/2021. 5. Apresentação e apreciação de proposta de utilização dos
laboratórios da EMC para viabilizar a abertura do curso de Engenharia de Materiais, processo
23070.052168/2021-13 (Prof. Daniel Cunha). 6. Apreciação do Edital 01/2021 do Processo
Seletivo para abertura da primeira turma (2022-2023) do Curso de Especialização Lato Sensu
MBA em Design Thinking e Inovação (modalidade Ensino a Distância) (Prof. Rodrigo Pinto
Lemos). 7.Apresentação e apreciação da avaliação da progressão do Prof. Flávio Geraldo
Coelho Rocha pela CAD, processo 23070.054897/2021-04 (Prof. Rodrigo Pinto Lemos). 8.
Apreciação do parecer referente ao processo de revalidação de diploma, número
00584.1.31360/04-2021, do senhor JESUS HONORIO GUERRERO GUERRERO (Prof. Marlipe).
9. Eleição para as Coordenações de Estágio e Projeto Final de Curso - Engenharia de
Computação (Prof. Cassio Vinhal). 10. Parecer da Comissão de Avaliação de Projetos de
Pesquisa sobre o Projeto de Pesquisa: "Desenvolvimento de ambiente de extração de
informações, criação de metodologia e implementação de sistema inteligente para Análise de
Risco de Crédito de Pequenos Consumidores Livres.", (Prof. Sandrerley). 11. Novas turmas da
Especialização em Tecnologias para a Gestão de Negócios (Renata Rodrigues). 12. Inscrições
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para a Comissão de Revalidação de Diplomas de Graduação para avaliar a equivalência de
cursos realizados no exterior com o curso de Engenharia Mecânica (Prof. Leonardo de Queiroz/
Prof. José Lúcio). 13. Outros assuntos. Verificou-se o quórum e assim o diretor Reinaldo começou
os trabalhos cumprimentando a todos. Ao início da reunião, o diretor Reinaldo pediu a inclusão
dos seguintes pontos de pauta 1) Aprovação da banca de concurso para docente na área de
Controle e Sistemas Lineares (SEI 23070.031898/2021-72) e composição de banca especial de
análise de recursos da prova escrita do concurso (Prof. Marco Antonio Assfalk); 2) Pedido de
licença para cursar doutorado (Daiane Cristina Pereira Dionizio); 3) Solicitação para participação
em um projeto de pesquisa em outra instituição (Prof. Daniel Souza). A inserção destes pontos foi
aprovada. O diretor Reinaldo iniciou os informes comentando sobre a possibilidade da exigência
do certificado de vacinação contra Covid-19 para os servidores da UFG. Comentou ainda sobre a
mudança do espaçamento seguro no retorno presencial, de 1 metro e meio para 1 metro,
levantando a possibilidade de mais alunos na sala de aula, relembrando que fica em aberto aos
docentes se posicionarem sobre a volta de disciplinas presenciais. Neste momento, o professor
Lourenço informou que outros professores se manifestaram para a volta presencial de mais duas
disciplinas teóricas para a Engenharia Elétrica: Circuitos Lógicos e Transmissão. Para essas
duas disciplinas em especial seriam necessárias duas salas grandes, a 105 ou 205 do Centro de
Aulas E. O diretor Reinaldo recordou sobre o pedido da EECA de empréstimo de salas, a fim de
verificar qual seria a disponibilidade de salas da EMC. O professor Fernando comentou sobre a
possibilidade de se modificarem o regime de aulas, de remoto para presencial, durante o curso
do semestre letivo, que isso geraria dificuldades na reserva de salas. Passou-se ao próximo ponto
de pauta: Oferta de vagas para o Edital do Programa de Mobilidade Virtual - Promover-Andifes
2021/2, processo 23070.058056/2021-68. Até o momento apenas a professora Cacilda se
manifestou sobre disciplina. O prazo para envio de disciplinas é dia 09/11/2021. O professor
Ademyr comentou que tem uma disciplina que faz parte desse programa e que foi uma
experiência muito positiva e se dispôs a ofertar disciplina. O diretor Reinaldo recordou que as
disciplinas devem ser informadas ao coordenador do curso. A professora Cacilda comentou no
chat que também teve uma experiência positiva no programa. O professor João Paulo questionou
sobre como seriam abordados os pré-requisitos das disciplinas neste programa. O professor
Ademyr informou que, no caso de uma aluna advinda desse programa, em sua instituição de
origem, para a disciplina não haviam os pré-requisitos que temos na nossa. O professor Lourenço
comentou que não enxerga motivos para barrar devido ao pré-requisito, que essa seria uma
avaliação a ser feita pela coordenação do curso de origem do aluno. Caberia ao professor que
oferta a disciplina, porém, uma análise sobre seus pré-requisitos, se são muito específicos. A
discente Aliucha questionou quais são os horários das disciplinas teóricas da Engenharia Elétrica
que voltarão presencial; questionou sobre a volta dos laboratórios dados pela Física. O professor
Lourenço esclareceu que as disciplinas presenciais estarão no período da tarde, visando facilitar
o deslocamento dos discentes, e os laboratórios no período da manhã e que seriam todas na
terça e sexta-feira. O diretor Reinaldo frisou que a programação é feita com base nos alunos que
estão no fluxo. O professor Lourenço informou que todas as disciplinas até o quarto período
continuarão remotas pois são disciplinas com muitos alunos. O professor Sigeo informou que no
SIGAA há a opção de marcar a disciplina como híbrida, remota ou presencial, uma informação a
qual os alunos devem se atentar. Próximo ponto: Indicações para Certificados de Reconhecimento
Consuni UFG – 2021. O diretor Reinaldo informou que ainda não houve nenhuma indicação e que
essa é a última reunião dentro do prazo. A professora Cacilda questionou sobre os critérios de
indicação a fim de manifestar sua indicação ao professor Euler. O professor Euler agradeceu a
indicação. O professor Rodrigo destacou que um dos critérios é que a pessoa tenha recebido
alguma premiação/certificação externos a UFG – ou da UFG mas aberta a competidores externos
– no ano anterior, que o Reconhecimento CONSUNI seria uma espécie de ratificação, podendo
ser até 5 indicações, incluindo de alunos. O Gustavo Dias de Oliveira indicou os professores
Sigeo e Rodrigo, que receberam Medalha da Câmara Municipal. Professor Rodrigo agradeceu a
indicação, mas informou que a Medalha foi concedida em 14/12/2020 e que a premiação em
questão exige certificação entre 1/1/2021 e 22/11/2021.O diretor Reinaldo destacou que se
compromete a verificar as condições para a indicação. Próximo ponto: Apreciação dos pareceres
das atividades de extensão aprovados ad referendum. A professora Andreia apresentou os dois
eventos: um coordenado pelo professor Geyverson, Estandarización de la conexión de vehículos
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eléctricos em Colombia, entre 30/09 a 14/10 o qual atende a todos os requisitos da UFG. O outro
foi o cine PET – De volta para o futuro, coordenado pela Professora Andreia. Este também
cumpriu os requisitos da resolução, dentre eles: formulário no SIGAA, participação como membro
externo e a participação do Renato Pessoa Vale do Instituto de Física. O diretor Reinaldo
recordou que as aprovações ad referendum se deram devido a urgência do tempo. Colocados
em votação, foram aprovados. O ponto seguinte: Apresentação e apreciação de proposta de
utilização dos laboratórios da EMC para viabilizar a abertura do curso de Engenharia de
Materiais, processo 23070.052168/2021-13. O Professor Daniel informou que foi montado um
grupo de trabalho para a viabilização do curso de Engenharia de Materiais, foram solicitados o
Laboratório da disciplina de Eletrotécnica – já utilizado atualmente pelo professor Fernando
Belchior – e os laboratórios no prédio da Engenharia Mecânica: materiais, usinagem, soldagem,
metrologia e ensaios mecânicos. O diretor Reinaldo questionou sobre os insumos. O professor
Daniel repassou que a vice- reitora Sandramara informou que haveria a possibilidade de um
repasse de verba a mais. O diretor Reinaldo frisou a necessidade de que a FCT arque com os
custos do material de consumo das aulas realizadas nos laboratórios da EMC, que este foi um
compromisso do diretor da FCT. O diretor Reinaldo recordou que o curso de Engenharia de
Materiais estava previsto há anos, junto com o de Engenharia Mecânica, mas devido à falta de
vagas para professores, não foi viabilizado até o momento. Daí a necessidade de um esforço de
compartilhamento da infraestrutura. Próximo ponto: Apreciação do Edital 01/2021 do Processo
Seletivo para abertura da primeira turma (2022-2023) do Curso de Especialização Lato Sensu
MBA em Design Thinking e Inovação (modalidade Ensino a Distância) . O diretor Reinaldo
informou que esse curso já foi aprovado ad referendum no CONSUNI, relatado pela professora
Karla. O professor Rodrigo relatou que o curso se inicia em 31/01/2022 e vai até 31/07/2023,
podendo ser prorrogado até 30/01/2024, prazo máximo para os discentes defenderem o projeto
de conclusão. Será um sistema de acompanhamento em metodologias ativas e PBL, para a
conclusão será um projeto de conclusão desenvolvido em equipes de 5 alunos, na forma de artigo,
os quais gerarão capítulos de livros. Trata-se de um projeto que gera um produto, por isso a
variedade de termos presentes no edital, que os interessados em cursar devem aceitar. A
princípio, a matrícula dos selecionados será de R$ 109,00 (cento e nove reais) com 18
mensalidades de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). Colocado em votação, foi aprovado
com unanimidade. O diretor Reinaldo recordou que é o primeiro curso EAD de especialização da
EMC e desejou sucesso. A professora Cacilda questionou sobre a diferença entre o curso de
MBA e especialização. O professor Rodrigo esclareceu que foram os professores Getúlio e
Marcos que conceberam o curso e que a diferença reside na forma de abordagem e avaliação,
que não seria a avaliação mais tradicional de monografia. Frisou ainda que MBA é um tipo de
especialização. Professor Thyago informou que a sigla MBA representa Master Business
Administrator. Apresentação e apreciação da avaliação da progressão do Prof. Flávio Geraldo
Coelho Rocha pela CAD, processo 23070.054897/2021-04 . O professor Rodrigo informou que
anteriormente o professor Flavio Geraldo teve a aceleração da promoção com o fim do estágio
probatório e agora pleitea a promoção do nível 1 para o nível 2 da classe C. A pontuação final foi
de 731, com nota final do RADOC como 10, e nota 9,6 na avaliação discente. O parecer da CAD
é no sentido de que atendeu a todos os quesitos para a progressão. Colocados em discussão
foram aprovados a avaliação da direção e o parecer da CAD. O professor Flávio Henrique
aproveitou o momento para informar que o professor Flávio Geraldo está em processo para se
tornar docente permanente do PPGEEC. Próximo ponto: Apreciação do parecer referente ao
processo de revalidação de diploma, número 00584.1.31360/04-2021, do senhor JESUS
HONORIO GUERRERO GUERRERO. O professor Marlipe relatou que trata-se de um venezuelano
em situação de refugiado. Informou que, com os documentos inseridos na plataforma Carolina
Bori, não havia possibilidade de realizar a avaliação pois não havia informação suficiente de
conteúdo das componentes curriculares. Considerando a situação de refugiado, a Comissão
optou por aplicar uma prova no modelo do ENADE, realizada por videochamada, com valor de
100 pontos e pontuação mínima de 60 pontos. Durante a realização da prova, a Comissão
questionou sobre a documentação do Projeto Pedagógico. A Comissão conseguiu acessá-lo,
bem como teve acesso à carteira de trabalho. Com essa nova documentação a Comissão
observou que o Projeto Pedagógico atende às habilidades e competências que competem ao
Engenheiro Mecânico da UFG. Assim, o Parecer da Comissão é pela aprovação da revalidação
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do diploma. Colocado em votação, foi aprovado o parecer. Próximo ponto: Eleição para as
Coordenações de Estágio e Projeto Final de Curso - Engenharia de Computação. O professor
Gelson Cruz informou que o mandato do professor Cássio está terminando, sendo, pois,
necessária nova eleição. O professor Reinaldo deixou em aberto para os interessados se
manifestarem até o fim do mandato do professor Cássio. Próximo ponto: Parecer da Comissão
de Avaliação de Projetos de Pesquisa sobre o Projeto de Pesquisa: "Desenvolvimento de
ambiente de extração de informações, criação de metodologia e implementação de sistema
inteligente para Análise de Risco de Crédito de Pequenos Consumidores Livres”, do Prof.
Sandrerley. O professor Felipe Pamplona, representando a Comissão de Pesquisa, informou que
é um projeto em parceria com FURNAS, o qual atendeu a todos os requisitos e o parecer da
Comissão é pela recomendação do projeto. Colocado em votação, foi aprovado o parecer. Ponto
seguinte: Novas turmas da Especialização em Tecnologias para a Gestão de Negócios. O
professor Adriano relatou que desde 2011 a especialização já teve 8 turmas e atualmente foram
solicitadas 4 turmas para os próximos 5 anos, de acordo com a nova instrução normativa. O
professor Thyago questionou se há necessidade de mudança de nome para a especialização. O
professor Adriano informou que ao que ele verificou não haveria necessidade dessa mudança.
Comentou que a SANEAGO o procurou para verificar a possibilidade de uma turma fechada para
a empresa pública. Em conversa com a PRPG, para existir essa possibilidade seria necessário a
perspectiva de novas turmas. Dependendo da existência de convênio UFG-SANEAGO será
possível uma oferta de turma específica para a empresa. Professor Adriano colocou que há um
retorno para a EMC com as taxas advindas da especialização. Colocadas em votação, as ofertas
de novas turmas foram aprovadas. Próximo ponto: Inscrições para a Comissão de Revalidação de
Diplomas de Graduação da Engenharia Mecânica. Inscreveram-se os professores Ademyr e
Carlos Alberto e o professor Leonardo Queiroz como suplente. Assim, foi aprovada a seguinte
recomposição da Comissão, professores: José Lúcio, Carlos Alberto, Ademyr e Leonardo
Queiroz como suplente. Passou-se aos pontos de pauta inseridos na reunião. Aprovação da
banca de concurso para docente na área de Controle e Sistemas Lineares (SEI
23070.031898/2021-72) e composição de banca especial de análise de recursos da prova escrita
do concurso. O professor Reinaldo relatou que a banca do concurso já foi aprovada e a solicitação
de portaria enviada a PROGRAD. Abriu para a manifestação em interesse em participar na banca
especial para análise dos recursos da prova escrito. O professor Marco Antonio Assfalk deixou
em aberto para que os interessados enviem e-mail. O diretor Reinaldo recordou que é necessário
ser pessoa da área do concurso, e se disponibilizou a participar da banca de análise de recursos.
A análise dos recursos, se houver, será realizada nos dias 22 e 23 de dezembro. O diretor
Reinaldo alertou para a necessidade de critérios objetivos para a chave da correção das provas e
na elaboração das questões do modo mais objetivo. Considerando que também existe um
concurso para preenchimento de vagas para o curso de Engenharia Mecânica, o diretor Reinaldo
ressaltou que seria oportuno abrir inscrições para banca de análise de recursos referentes a esse
concurso também. Ponto seguinte: Pedido de licença para cursar doutorado Daiane Cristina
Pereira Dionizio. Daiane relatou sua trajetória na EMC. Informou que já está cursando o
doutorado, sua matrícula foi em julho de 2021. O diretor Reinaldo relatou a diferença de tratamento
entre servidores docentes e servidores técnicos administrativos, pois no primeiro caso a unidade
tem direito a professor substituto. Pontuou sobre a necessidade de parecer da chefia imediata
quanto ao afastamento e o diálogo quanto ao remanejamento do trabalho desenvolvido. Indicou o
Diogo para relatar sobre os requisitos para afastamento, elaborando um parecer. A apreciação do
ponto ficou para a próxima reunião. Ponto seguinte: Solicitação para participação do Prof. Daniel
Souza em um projeto de pesquisa em outra instituição. O diretor Reinaldo relatou que o professor
foi convidado a participar e receberá bolsa. A participação não afetará suas atividades na EMC e
gera integração com outras instituições. Colocado em votação, a solicitação foi aprovada.
Esgotados os pontos de pauta, foi aberto para manifestações. O Diogo relatou que hoje saiu
normativa da prefeitura de Aparecida de Goiânia sobre o retorno presencial às aulas nas escolas
do município. Trouxe que essas informações importam pois o Grupo de Trabalho de Saúde da
UFG acompanha a sociedade em seu retorno. Reinaldo trouxe que na próxima reunião do
CONSUNI deverá ser discutida a possibilidade de exigir o certificado de vacinação contra COVID.
O Diogo relatou que atualmente só é possível exigir máscara PFF2 para laboratórios que
anteriormente a pandemia já havia a exigência. No geral, cabe ao particular escolher sua
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máscara. O professor Marlipe reforçou mensagem já enviado por e-mail que a bolsa de monitoria
vai suportar os projetos de ensino, ou seja, só haverá bolsa se houver projeto de ensino que deve
ser aprovado no Conselho diretor. O diretor Reinaldo aproveitou para relatar que recebeu
solicitação para indicar um coordenador dos projetos de ensino e foi indicado o professor Marlipe.
Este último esclareceu que o projeto de ensino não precisa ser exclusivo da disciplina, mas deve
trazer proposta do plano de trabalho do monitor, podendo associar mais de um monitor para o
projeto de ensino. Atualmente, a EMC tem 10 bolsas de monitoria. O projeto de ensino terá o
prazo de um ano, prorrogável por mais um. Ainda não existe um modelo para o projeto de ensino
mas já estão previstos os requisitos que o projeto de ensino deve contemplar. O professor Carlos
Alberto aproveitou para questionar se existe o risco de retorno presencial no meio do semestre
letivo 2021/2 em disciplinas previstas como remotas. O professor Reinaldo colocou que caso
venha a ocorrer essa mudança, exigirá a anuência de todos os alunos que optaram pelo remoto.
Registro que a professora Ana Claudia Marques do Valle justificou ausência na reunião devido a
sua participação em duas bancas de defesa de projeto final de curso no mesmo horário. No
mesmo sentido, o professor Enes Gonçalves Marra justificou sua ausência devido a participação
em banca de doutorado na FEEC/Unicamp. Registro ainda que o professor Leonardo de Queiroz
Moreira se ausentou às 10 horas por ter de ministrar aula. No mesmo sentido o professor Ademyr
Gonçalves Oliveira se ausentou devido a consulta médica. E para constar, eu, Viviane Cipriano
Mota Sousa, coordenadora administrativa em substituição da EMC/UFG, lavrei a presente ata
que, após aprovada, será assinada pelos seus membros.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Dias De Oliveira, Técnico
de Tecnologia da Informação, em 03/12/2021, às 08:50, 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 Felipe Pamplona Mariano,
Professor do Magistério Superior, em 03/12/2021, às 08:50, 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 03/12/2021, às 08:50, 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 Paulo Da Silva Fonseca,
Professor do Magistério Superior, em 03/12/2021, às 08:50, 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 Marco Túlio Oliveira Cardoso,
Assistente em Administração, em 03/12/2021, às 08:51, 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 03/12/2021, às 08:51, 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 Ademyr Goncalves De Oliveira,
Professor do Magistério Superior, em 03/12/2021, às 08:51, 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 Fernando Ferreira De Melo,
Coordenador de Curso, em 03/12/2021, às 08:51, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Dulcilene Pereira Oliveira Garcia,
Coordenadora, em 03/12/2021, às 08:52, 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 Renata Rodrigues Alves, Técnico,
em 03/12/2021, às 08:52, 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 Wander Gonçalves Da Silva,
Professor do Magistério Superior, em 03/12/2021, às 08:54, 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 03/12/2021, às 08:54, 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 Marco Antonio Assfalk De
Oliveira, Vice-Coordenador, em 03/12/2021, às 09:03, 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 Josephy Dias Santos, Técnico de
Laboratório, em 03/12/2021, às 09:14, 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 Flavio Henrique Teles Vieira,
Coordenador de Pós-graduação, em 03/12/2021, às 09:15, 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 Cacilda De Jesus Ribeiro,
Professor do Magistério Superior, em 03/12/2021, às 09:19, 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 03/12/2021, às 09:57, 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,
Diretor, em 03/12/2021, às 11:26, 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 Pedro Henrique Martins
Rodrigues, Assistente em Administração, em 06/12/2021, às 07:32,
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 ALIUCHA MORAIS BARBALHO,
Discente, em 14/12/2021, às 09:25, 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 Euler Bueno dos Santos, Usuário
Externo, em 04/01/2022, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
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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 2544843 e o código CRC 7C2DAC72.

Referência: Processo nº 23070.065553/2021-12 SEI nº 2544843
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