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Aos onze dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, 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: Diogo Appel
Colvero, Cássio Dener Noronha Vinhal, Viviane Cipriano Mota Sousa, Andreia Aoyagui
Nascimento, Rodrigo Pinto Lemos Lina Paola Garcés Negrete, Daniel Fernandes da Cunha,
Dulcilene Pereira Oliveira Garcia, Josephy Dias Santos, Sigeo Kitatani Júnior, Fernando Ferreira
de Melo, Lourenço Matias, Leonardo de Queiroz Moreira, Igor Kopcak, Marlipe Garcia Fagundes
Neto, Flávio Henrique Teles Vieira, Enes Goncalves Marra, Geyverson Teixeira de Paula, Ademyr
Goncalves de Oliveira. Estiveram presentes os servidores em ordem de assinatura da lista de
presença com direito a voz: Gélson da Cruz Júnior, Gustavo Dias de Oliveira, Cacilda de Jesus
Ribeiro, Felipe Pamplona Mariano, José Wilson Lima Nerys, Renata Rodrigues Alves, Kléber
Mendes de Figueiredo, Bernardo Pinheiro de Alvarenga, Karina Rocha Gomes da Silva, Getúlio
Antero de Deus Júnior, Wander Gonçalves da Silva, João Antônio dos Reis, Euler Bueno dos
Santos, Ana Cláudia Marques do Valle, Carlos Alberto de Almeida Vilela, Leonardo Guerra de
Rezende Guedes, Marcos Antônio de Sousa, Marco Antonio Assfalk De Oliveira. 1. Informes da
Direção;2. Apreciação das atas das reuniões do CD de 05/03/2021, 07/05/2021 e 11/02/2022; 3.
Apreciação das certidões ad referendum do CD: 3.1) Autorização para visita técnica presencial à
BRG; 3.2) Aprovação da prorrogação do projeto de pesquisa "Yorkee + + - Desenvolvimento de
algoritmos multibiométricos com o uso de tecnologias de Inteligência artificial"; 3.3) Aprovação da
da prorrogação do projeto de pesquisa "Acústica de Salas: Influência e modelagem da posição de
materiais de absorção sonora na característica acústica de salas de aula"; 3.4) Indicação de
representantes para conselho da Biblioteca; 3.5) Aprovação da nova Comissão de Extensão e
Cultura; 4. Apreciação da proposta de atribuição de Prioridade 1 para viagem à São José dos
Campos com a equipe Aerodactyl participar da 24ª COMPETIÇÃO SAE BRASIL AERODESIGN
2022 (professor Felipe); 5. Apresentação e apreciação do Resultado da Consulta para os Cargos
de Diretor e Vice-Diretor da EMC/UFG (para o período de 05/2022 a 05/2026): (Eng. Gustavo
Dias e Comissão do Processo Eleitoral); 6. Apreciação do parecer da comissão de pesquisa da
EMC sobre o projeto de pesquisa "Emprego de inteligência artificial no reconhecimento e
extrapolação de dados de placa de motores industriais/comerciais" do professor Geyverson
Teixeira de Paula (professor Geyverson); 7. Apreciação do CD da minuta de CONVÊNIO entre
EMC-UFG e BRG Geradores, processo SEI 23070.009408/2022-32 (professor Geyverson); 8.
Apreciação da prorrogação do projeto de pesquisa "Projeto e construção de aparato experimental
com finalidade de avaliação tribológica de materiais e revestimentos" sob coordenação do
docente José Lucio Gonçalves Junior (professor Geyverson); 9. Solicitação da Sala E07 para as
atividades de Pesquisa, Extensão, e Ensino do nosso Projeto Mulheres nas Engenharias
EMC/UFG (professora Cacilda); 10. Apreciação do RADOC 2021 do professor Daniel Souza, da
avaliação da direção e avaliação parcial da CAD no processo de avaliação de servidor em
estágio probatório, processo SEI processo 23070.007554/2021-42 (professor Rodrigo); 11.
Integração em Segurança Laboratorial e Responsabilidades nos laboratórios do curso de
Engenharia Mecânica (Diogo). 12. Outros assuntos. Verificou-se o quórum e assim o diretor
Reinaldo pediu a inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da renovação do acordo
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de cooperação com o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (professor Rodrigo);
2) Apresentação e apreciação da avaliação da CAD do docente Thyago Carvalho Marques,
processo SEI n. 23070.006530/2022-57 (professor Rodrigo); 3) Apreciação da certidão ad
referendum: análise dos aspectos formais do concurso para a área de Projetos de Sistemas
Mecânicos; 4) Apreciação das Prorrogações de projeto de pesquisa: 4.1) Ventilador Pulmonar
Mecânico para uso emergencial no tratamento de pacientes com SRAG para ser produzido em
escala com tecnologia nacional; 4.2) Desenvolvimento de Aparatos de Apoio Didático-
Experimental para Engenharia Mecânica. 5) Apreciação do projeto de pesquisa "Análise de
resistência mecânica do arranho parietal através de teste experimental não biológico",
coordenado pelo Prof. Dr. Sigeo Kitatani Júnior. Colocada em votação, a inclusão destes pontos
de pauta foi aprovada. Em seguida, o diretor Reinaldo iniciou solicitando a inversão de pontos de
pauta para tratar primeiramente sobre o resultado da consulta para direção da EMC. Esclareceu
que a eleição acontece, de fato, em reunião do Conselho Diretor. Logo, consultou os conselheiros
sobre a abertura de uma reunião específica para tratar do seguinte ponto de pauta: apresentação
e apreciação do Resultado da Consulta para os Cargos de Diretor e Vice-Diretor da EMC/UFG
(para o período de 05/2022 a 05/2026): (Eng. Gustavo Dias e Comissão do Processo Eleitoral). O
diretor Reinaldo esclareceu que houve candidatura única dos professores Lourenço Matias
(diretor) e Carlos Galvão Pinheiro Júnior (vice-diretor). A consulta foi realizada no dia 10 de março
de 2022 votando 102 discentes, 43 docentes e 20 técnicos, totalizando 165 votos válidos. Em
função da consulta, o diretor Reinaldo recordou a necessidade de se elaborar uma lista tríplice
para realizar, de fato, a eleição, em reunião do Conselho Diretor. Os docentes Gélson da Cruz e
Kléber se manifestaram a constar na lista, bem como as professoras Cacilda e Karina. A lista
tríplice para diretor ficou: Lourenço, Cacilda e Karina. Por sua vez, a lista tríplice para vice-diretor:
Carlos Galvão, Gélson da Cruz e Kléber. Colocadas em votação, foram aprovadas as listas
tríplices, sendo eleitos os docentes que venceram a consulta pública, ou seja, os docentes
Lourenço Matias (diretor) e Carlos Galvão (vice-diretor). A professora Cacilda aproveitou para
agradecer a todos os servidores e discentes que participaram da Comissão eleitoral e desejou
sucesso a nova gestão. O diretor Reinaldo reforçou os agradecimentos. Encerrada a formalidade
da eleição para direção, dando continuidade a discussão dos pontos de pauta, o diretor Reinaldo
iniciou os informes. Relatou que a volta das atividades presenciais foi tranquila, exceto pela falta
de determinados insumos. Reforçou que está sendo comprado via FUNAPE álcool isopropílico e
álcool anidro. Pontuou que a secretaria e a diretoria estão funcionando presencialmente.
Esclareceu que, como diretor, permanece em casa apenas nos momentos em que ainda participa
de reuniões remotas. Aproveitou a oportunidade para observar que desde o dia 07 de março, o
retorno presencial é obrigatório para todos os servidores, exceto para aqueles que se encontram
no chamado grupo de risco (exemplos: maiores de 60 anos e que possuem comorbidades), ainda
que estejam ministrando aula remota. O diretor recordou que para cada um dos casos desse
grupo de risco há uma declaração a ser inserida no sistema. Assim, esclareceu que aqueles que
permanecem em regime remoto devem continuar a inserir o relatório de atividades. Aproveitando
o momento de informes, o professor Gélson da Cruz relatou que foram apresentadas 09 (nove)
solicitações para a Comissão de espaços físicos da EMC. Pontuou que a comissão, a partir das
solicitações deliberará e apresentará o parecer na próxima reunião. Ponderou que a comissão
está estudando a possibilidade de um espaço de co-working para os estudantes da pós-
graduação. O diretor Reinaldo sugeriu que a reunião para tratar sobre esse assunto de divisão de
espaços seja a parte, para além dos conselheiros que possuem voto, a fim de incentivar a
participação de mais servidores e discentes – uma reunião ampliada do Conselho Diretor. A
professora Karina recordou que a professora Ana Cláudia enviou e-mail sobre as datas para os
projetos finais de curso, reforçando assim a necessidade de se atentar aos prazos. O professor
Fernando informou que com a mudança do curso de engenharia de computação para integral, os
ingressantes iniciarão no período matutino. Considerando que no semestre anterior o 1o período
também ingressou no matutino, frisou a necessidade de estarmos atentos para evitar choques de
salas. O diretor Reinaldo reforçou a possibilidade de incentivar os alunos que ainda são da grade
noturna para migrarem para o matutino ou integral. O professor Fernando esclareceu que até o
momento, o interesse dos alunos tem sido no sentido contrário, ou seja, de migrarem do matutino
para o noturno, o que não é mais aceito. Próximo ponto: Apreciação das atas das reuniões do
Conselho Diretor de 05/03/2021, 07/05/2021 e 11/02/2022. O diretor Reinaldo abriu a palavra,
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mas não houve qualquer manifestação. Colocadas em votação, as atas foram aprovadas. Próximo
ponto: Apreciação das certidões ad referendum do Conselho Diretor: 3.1) Autorização para visita
técnica presencial à BRG; 3.2) Aprovação da prorrogação do projeto de pesquisa "Yorkee + + -
Desenvolvimento de algoritmos multibiométricos com o uso de tecnologias de Inteligência
artificial"; 3.3) Aprovação da da prorrogação do projeto de pesquisa "Acústica de Salas: Influência
e modelagem da posição de materiais de absorção sonora na característica acústica de salas de
aula"; 3.4) Indicação de representantes para conselho da Biblioteca; 3.5) Aprovação da nova
Comissão de Extensão e Cultura. O diretor Reinaldo frisou que os indicados para o Conselho de
bibliotecas foram os docentes Marcos Lemos e Enes e para a Comissão de Extensão e Cultura
foram os docentes Gélson Andrea e Leonardo Guerra. Colocadas em votação, as certidões ad
referendum foram aprovadas. O professor Euler parabenizou os professores Lourenço e Carlos
Galvão pela eleição e a comissão eleitoral pela organização do processo. Próximo ponto:
Apreciação da proposta de atribuição de Prioridade 1 para viagem a São José dos Campos com
a equipe Aerodactyl participar da 24ª COMPETIÇÃO SAE BRASIL AERODESIGN 2022
(professor Felipe). O professor Felipe esclareceu que a equipe está classificada em 42o lugar
(são 70 participantes). O evento tem previsão para a última semana de outubro/ primeira semana
de novembro. O diretor Reinaldo recordou que o Conselho diretor aprovando, ainda será preciso
verificar junto à divisão de transportes se há ônibus disponível para a data. Colocada em votação,
foi aprovada a prioridade 1 da unidade para a viagem da equipe Aerodactyl. O professor Assfalk
aproveitou para relatar que não há nenhuma novidade quanto à LARC 2022 (competição de
robótica). Próximo ponto: Apreciação do parecer da comissão de pesquisa da EMC sobre o
projeto de pesquisa "Emprego de inteligência artificial no reconhecimento e extrapolação de
dados de placa de motores industriais/comerciais" do professor Geyverson Teixeira de Paula. O
professor Felipe colocou que a comissão emitiu parecer favorável ao projeto e aproveitou para
parabenizar o professor Geyverson pois o projeto já angariou uma bolsa CNPQ. Próximo ponto:
Apreciação do CD da minuta de CONVÊNIO entre EMC-UFG e BRG Geradores, processo SEI
23070.009408/2022-32. O professor Bernardo relatou que esta minuta é um esforço conjunto da
técnica Luiza e dos docentes Bernardo e Geyverson. O professor Bernardo informou que,
inicialmente, trata-se de uma minuta generalizada para a EMC relacionada aos laboratórios e não
apenas ao LABMETRO. Relatou que o LABMETRO tem estrutura para realizar exames de rotina,
o que foi informado em reunião com a BRG. O professor Bernardo pontuou que considera que a
minuta ainda necessita de algumas reformulações, a qual já se encontra no processo SEI
23070.009408/2022-32. O professor Bernardo sugeriu a elaboração de projeto de pesquisa
relacionado ao LABMETRO, bem como fazer inserir na minuta a contrapartida de recursos
financeiros e obrigações por parte da BRG. Além disso, que fique especificado no plano de
trabalho quais laboratórios poderão ser utilizados pela BRG. O professor Bernardo pontuou que
essa minuta deveria ser mais específica pois não se trata de um protocolo geral de intenções, o
qual já existe (processo SEI 23070.063134/2021-46), mas de um convênio específico. O diretor
Reinaldo encaminhou o ponto de pauta no sentido de que as alterações que a EMC considere
necessárias sejam colocadas em despacho no referido processo e seja colocada em votação as
sugestões dos professores Geyverson e Bernardo e da técnica Luiza. Colocadas em votação, as
sugestões foram aprovadas. Tais sugestões serão inseridas por meio de despacho no processo
SEI 23070.009408/2022-32. A professora Cacilda solicitou que o projeto de pesquisa “Estudos
avançados em Análises e Diagnósticos em Transformadores de Potência, visando a eficiência
operacional na área de Manutenção” – (PV02484-2018) seja substituído por esse novo com a
BRG. Próximo ponto: Solicitação da Sala E07 para as atividades de Pesquisa, Extensão, e
Ensino do nosso Projeto Mulheres nas Engenharias EMC/UFG (professora Cacilda). O diretor
Reinaldo sugeriu que, dado o informe do professor Gélson da Cruz como membro da Comissão
de espaços físicos de que ainda estão analisando as solicitações para o espaço físico, este ponto
fosse adiado. A professora Cacilda concordou. O professor Enes colocou que anteriormente ficou
estabelecido que uma das salas do bloco E seria direcionada para sala de estudos dos
discentes. O diretor Reinaldo informou que não se recorda deste acordo, que apenas ficou
combinado com a EECA que seria compartilhada uma sala para monitoria. Informou que a sala 06
está destinada ao arquivo da EMC, a sala 08 foi destinada ao FótonLab. Assim, restam
disponíveis as salas 07 e 09. O diretor Reinaldo recordou que atualmente existe uma sala de
estudos, no térreo do CAE, para estudo individual, com capacidade de 60 pessoas. O professor
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Igor aproveitou o momento para pontuar que acredita que as solicitações de espaço físico devem
ser levadas a Comissão de espaços físicos e, apenas posteriormente, serem colocadas em
votação no Conselho Diretor. O diretor Reinaldo conclui que a Comissão fará uma proposta para
os espaços físicos a partir das demandas encaminhadas. O professor Enes aproveitou para
recordar que as solicitações devem ser colocadas por meio de resposta ao formulário já
encaminhado via e-mail. Próximo ponto: Apreciação do RADOC 2021 do professor Daniel Souza,
da avaliação da direção e avaliação parcial da CAD no processo de avaliação de servidor em
estágio probatório, processo SEI 23070.007554/2021-42 (professor Rodrigo). O diretor Reinaldo
recordou que a aprovação do RADOC será parcial, para atender ao prazo do processo de estágio
probatório, pois o prazo para preenchimento de RADOC ainda está aberto. O professor Rodrigo
informou que, no caso do professor Daniel Souza, o RADOC 2021 parcial abarca os semestres
letivos de 2021, sendo que o segundo semestre letivo de 2021 ainda está em curso no ano de
2022. Em seguida, o professor Rodrigo apresentou o parecer da CAD, segundo o qual, o
professor Daniel Souza obteve nota final 10. Assim, a CAD concluiu que o docente avaliado
cumpre as exigências no período de análise. Colocada em votação, foram aprovados o RADOC
2021 (parcial), a avaliação da direção (nota 10), bem como o parecer da CAD. Próximo ponto:
Apresentação e apreciação das avaliações da direção da CAD do docente Thyago Carvalho
Marques, processo SEI n. 23070.006530/2022-57. O professor Rodrigo informou que o professor
Thyago, no período avaliado, passou um semestre cedido como subsecretário estadual e que, de
acordo com a Resolução 53, para este período, deve haver avaliação pelo secretário de Ciência e
tecnologia do Estado de Goiás. Contudo, até o momento não houve preenchimento desta
avaliação. O professor Rodrigo ponderou que na análise das atividades desenvolvidas dentro da
UFG, o professor Thyago está apto à progressão e que, a avaliação da secretaria de ciência e
tecnologia não impediria a progressão, no máximo diminuiria a nota do interessado. O professor
Rodrigo encaminhou o ponto de pauta para ser votado como está, sem a avaliação do secretário
pois o prazo para que o processo retorne à CPPD já passou. Colocado em votação, foram
aprovadas a avaliação da direção e do parecer da CAD. Próximo ponto: Integração em
Segurança Laboratorial e Responsabilidades nos laboratórios do curso de Engenharia Mecânica.
O técnico Diogo aproveitou a sua fala para pontuar que, apesar de estar muito contente com a
chapa eleita para direção, acredita que seria proveitoso que houvessem mais candidaturas. De
mesmo modo, colocou seu desejo de que houvessem mais mulheres na direção da EMC.
Seguindo, considerando o retorno de atividades presenciais, solicitou que os docentes que estão
ministrando aulas de laboratório informem se há discentes que ainda não realizaram o treinamento
de segurança laboratorial, a fim de que possam fazê-lo. Acrescentou que até o momento 09
coordenadores de laboratório enviaram os regimentos de seus laboratórios, enquanto que 30
laboratórios permanecem ser regimento. Essa informação será registrada em ofício em processo
SEI. Os 09 regimentos que foram enviados à CISSP foram avaliados e aprovados. O diretor
Reinaldo reforçou que os coordenadores que ainda não enviaram devem fazê-lo. Recordou
também que os professores devem inserir no site da EMC os horários para fins de transparência.
Próximo ponto: Aprovação da renovação do acordo de cooperação com o Instituto Superior
Técnico da Universidade de Lisboa. O professor Rodrigo colocou que essa foi uma demanda
trazida pela Secretaria de Relações Internacionais da UFG. O professor Rodrigo entrou em
contato com a instituição estrangeira para verificar o interesse na renovação. O servidor da SRI
Marcos Góes se comprometeu em realizar elaboração no acordo de cooperação. Colocado em
votação, foi aprovado o interesse na renovação do acordo de cooperação. Próximo ponto:
Apreciação da certidão ad referendum: Análise dos aspectos formais do concurso para a área de
Projetos de Sistemas Mecânicos. O professor Sigeo informou que houve 09 inscritos, dos quais 4
comparecerem e 1 foi aprovado na prova objetiva seguindo nas demais fases, sendo aprovado
com nota 8. Colocado em votação, o resultado do concurso para a área de Projetos de Sistemas
Mecânicos foi aprovado. Próximo ponto: Apreciação das Prorrogações de projetos de pesquisas
coordenados pelo professor Sigeo: “Ventilador Pulmonar Mecânico para uso emergencial no
tratamento de pacientes com SRAG para ser produzido em escala com tecnologia nacional”;
“Desenvolvimento de Aparatos de Apoio Didático-Experimental para Engenharia Mecânica” e
apreciação da prorrogação do projeto de pesquisa "Projeto e construção de aparato experimental
com finalidade de avaliação tribológica de materiais e revestimentos" sob coordenação do
docente José Lucio Gonçalves Junior. O professor Geyverson, como Coordenador de pesquisa,
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recomenda a prorrogação dos projetos considerando a manifestação dos coordenadores dos
projetos. Colocadas em votação, as prorrogações do projetos de pesquisa foram aprovadas.
Próximo ponto: Apreciação do projetos de pesquisa: "Análise de resistência mecânica do arranjo
parietal através de teste experimental não biológico", coordenado pelo Prof. Dr. Sigeo Kitatani
Júnior. Colocado em votação, o projetos foi aprovado. Aberta a palavra, o professor Carlos
Alberto questionou o professor Geyverson sobre o limite de tempo da prorrogação de projeto de
pesquisa, que foi respondido como sendo de 5 anos. O professor Geyverson aproveitou para
solicitar que os coordenadores de projeto de pesquisa lhe enviem as informações sobre os
projetos a fim de que a secretaria possa realizar ampla divulgação destes projetos. O professor
Enes reforçou que as demandas de espaço físico sejam encaminhadas pelo formulário enviado
pela Comissão de espaços físicos. O professor Enes sugeriu que seja colocada em votação que:
apenas as solicitações encaminhadas por esse formulário sejam apreciadas pelo Conselho
Diretor, com prazo para o envio de solicitações para o dia 01/04. Colocada em votação, foi
aprovada a proposta. O técnico Gustavo Dias questionou sobre o edital da PROGRAD para
seleção de estagiários. O diretor Reinaldo esclareceu que é possível a contratação mas que o
pagamento é de responsabilidade da unidade. O professor Leonardo de Queiroz sugeriu que a
deliberação de que apenas as solicitações para o espaço físico encaminhadas a comissão serão
avaliadas, bem como o prazo, seja enviada por e-mail para todos os servidores da unidade. O
diretor Reinaldo reforçou o convite para assistir a colação de grau de hoje via youtube. E para
constar, eu, Viviane Cipriano Mota Sousa, 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,
Coordenadora, em 01/04/2022, às 09:16, 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 01/04/2022, às 09:16, 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 01/04/2022, às 09:16, 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 Sigeo Kitatani Júnior, Professor
do Magistério Superior, em 01/04/2022, às 09:16, 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 01/04/2022, às 09:16, 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 01/04/2022, às 09:17, 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 Andreia Aoyagui Nascimento,
Coordenadora de Pós-Graduação, em 01/04/2022, às 09:17, 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 Daniel Fernandes Da Cunha,
Coordenador, em 01/04/2022, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
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de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Flavio Henrique Teles Vieira,
Coordenador de Pós-graduação, em 01/04/2022, 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 Reinaldo Gonçalves Nogueira,
Diretor, em 01/04/2022, às 09:22, 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 01/04/2022, às 09:24, 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 Glener José Vidigal Lobato,
Técnico em Telecomunicação, em 01/04/2022, às 09:46, 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 01/04/2022, às 09:59, 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 2795711 e o código CRC E3F322E7.
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