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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020 - CRGR-RC

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte (12/08/2020), às quatorze horas e seis minutos
(14h06), na sala virtual do Google Meet (h�ps://meet.google.com/dho-imqq-nck), reuniram-se os
membros da Câmara de Graduação da Universidade Federal de Catalão - UFCAT, em caráter ordinário, sob
a presidência da professora Fernanda Ferreira Belo, Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação, os seguintes
conselheiros: Tiago Ribeiro Nunes, Maria Rita de Cássia Campos, Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho,
Thiago Porto de Almeida Freitas, Rafael de Ávila Rodrigues, José Luis Solazzi, Ricardo Ribeiro Moura,
Liliane do Nascimento Vale, Bruno Franceschini, Débora Machado Corrêa, Ana Paula Pinheiro Zago,
Marcionílio Teles de Oliveira Silva, Simara Maria Tavares Nunes, Paulo Elias Carneiro Pereira, Henrique
Senna Diniz Pinto, André Alves de Resende, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, José dos Reis Vieira de
Moura Junior, Patrícia Francisca de Matos, Márcia Helena da Silva, Cris�ano Morita Barrado, Adriana dos
Santos Prado Sadoyama, Elaine Rosechrer Carbonero, Maria do Carmo Morales Pinheiro, Leonardo Vieira
Fernandes, Ed Carlo Rosa Paiva, Donald Mark Santee, Alexandre de Assis Bueno, Márcia Pereira da Silva.
Jus�ficaram ausência Ismar da Silva Costa e Elaine Aparecida Jus�no. Havendo quórum e após início da
gravação da reunião, acordada com os presentes, Fernanda deu as boas vindas e iniciou a reunião com o
item 1 da pauta: 1- Informes: Para falar sobre o programa Residência Pedagógica (RP), contou-se com a
presença da professora Dulcéria Tartuci que disse que o PR faz parte de uma poli�ca nacional de
valorização da formação de professores e conjuntamente com o PIBID são dois programas que já teriam
começado se não fosse o problema da pandemia. Com as prorrogações havia uma expecta�va que os
programas iniciassem em agosto. Entretanto, foi publicada há dois dias a Portaria 114 em que a CAPES
suspendo o inicio das a�vidades do RP e coloca uma nova da data a par�r de outubro, com isso há um
movimento nacional para solicitar que o governo altere tal portaria, uma vez que mais de 100 ins�tuições
estavam preparadas para iniciar as a�vidades em agosto. A professora con�nuou afirmando que, no
presente momento, não se sabe como vai ficar, pois há um histórico de alterações que logo em seguida
são revistas, mas se essa portaria se man�ver, as a�vidades do RP se iniciarão no dia 1º de outubro.
Dulcéria falou sobre a importância do RP, pois além da possibilidade de se realizar a�vidades com bolsa, é
um programa importante para a formação de professores, pois visa fortalecer o estágio nas licenciaturas.
Disse ainda que há alguns ques�onamentos sobre como iniciar o RP e não iniciar o estágio, se o RP vem
para fortalecer o estágio, como que faz uma cisão desses dois programas. Na sequência, indicou que o
programa ins�tucional escrito para a UFCAT prevê a vinculação ao estágio, não há uma proibição de
iniciar o RP sem o estágio, mas, se assim for, não seguirá o programa que foi aprovado, pois este tem
vínculo com o estágio. Dulcéria também contou que outro ques�onamento é como realizar a prá�ca sem
a realização das aulas presenciais; há uma portaria sobre prá�cas profissionais que indica que tanto o RP
quando o estágio são prá�cas profissionais, se o RP pode acontecer nesse cenário, é incoerente dizer que
o estágio não pode; a formação de professor deve ser pensada a par�r de um contexto concreto e real;
há vários mo�vos para não fazer aula remota, mas não jus�fica dizer que não dá para fazer estágio
porque problemá�co, mas é a nossa realidade. Disse ainda que os professores de estágio, em sua
maioria, temos uma compreensão de prá�ca profissional que incorpora os desafios da nossa realidade,
que não jus�fica se fazer RP hoje sem a prá�ca do estágio e no próximo semestre se apresentar o
cer�ficado para validar como estágio. Por fim, Dulcéria disse que em razão de uma questão de coerência
é importante garan�r as bolsas para os alunos, não há obrigatoriedade, os cursos e professores tem
autonomia, mas há uma discussão e defende-se que não haja essa cisão entre esses programas e
contamos com o apoio dos coordenadores e professores para realizar esse debate. Fernanda agradeceu a
fala da professora, disse que o debate nos cursos é importante. Em seguida, passou a palavra para a
servidora terceirizada Régia Pires dar os informes do PROLICEN. Por sua vez, Régia disse que o primeiro
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edital iniciou em 11/03, o qual sofreu algumas re�ficações por conta da pandemia e trabalho remoto,
disse também que foi encerrada a parte de sistema no dia 07 de agosto, lançou-se o edital de cotas e
também de bolsas. Disse também que as 14 vagas para bolsistas foram preenchidas, além de três alunos
voluntários e, juntamente do comitê gestor, houve o acompanhamento de todo o processo, além do
apoio da UFG, principalmente do técnico Fábio e da professora Moema. Régia informou que na úl�ma
semana de agosto terá reunião com os orientadores e orientandos para organização do programa e
tomadas das decisões que se fizerem necessárias. Por fim, disse que é o primeiro ano de um edital
próprio do PROLICEN na UFCAT, um momento de muito aprendizado e ob�veram-se bons resultados ao
final do processo. Fernanda disse que foi o primeiro ano do PROLICEN na PROGRAD, que há alguns
problemas quanto ao SIGAA, por ser vinculado ao módulo pesquisa e isso tornou o início muito
complexo, mas com o andamento do processo, foi possível ajustar essas questões. Disse que o processo
foi liderado pela professora Zenaide, com o apoio técnico da Régia e da equipe da UFG. Na sequência,
Fernanda leu o comentário da professora Simara que destacou o trabalho da equipe do comitê gestor da
UFCAT que trabalhou durante todo o processo. Em seguida, passou a palavra para a professora Márcia
Santos falar do PIBID. Márcia indicou que o projeto ins�tucional foi elaborado com 10 subprojetos, um
interdisciplinar e os outros das demais licenciaturas, o primeiro edital des�nado para selecionar bolsistas
discentes já foi finalizado, no atual momento há dois editais abertos, um para vagas remanescentes dos
discentes e o edital para supervisores. Con�nuou dizendo que a expecta�va era iniciar as a�vidades em
1º de setembro, mas a portaria da CAPES alterou essa data, já havia construído um cronograma com as
secretarias estadual e municipal de educação, que estão em trabalho remoto com alunos e professores.
Márcia disse também que assinou o manifesto de pedido de revogação dessa portaria, várias
universidades já iniciaram a�vidades e a portaria indica que tais a�vidades sejam suspensas, entende-se
que isso fere o programa, pois começar em outubro há um desgaste de alunos, professores e
supervisores que estão aprovados há bastante tempo e também por conta da importância do programa
para as ins�tuições e para a formação dos professores. Ainda relatou que é preciso reforçar essa luta,
ainda mais por ser o primeiro ano de projeto ins�tucional da UFCAT, agradeceu o apoio da PROGRAD, em
especial as servidoras Régia Pires e Jóice Vinhal. Finalizou informando que foram 144 bolsas, 96 para as
áreas prioritárias  e 48 para áreas gerais, tentou-se realizar uma distribuição o mais cole�va possível, para
que todos que submetessem seus subprojetos fossem contemplados, apesar de alguns coordenadores de
área não terem conseguido bolsas e pediu apoio das coordenações dos cursos na divulgação do
programa. Fernanda disse que desde o início dos programas ins�tucionais a professora Roselma era a
única que podia ter acesso às plataformas e contou-se muito com o apoio da reitora. Na sequência,
Fernanda apresentou a servidora Joice Vinhal que recém chegou na PROGRAD, agradeceu o trabalho do
servidor Jean Silva que está no apoio técnico junto ao RP, bem como Régia no PROLICEN e Joice no PIBID.
tais servidores têm trabalhado na parte técnica e também na publicação das no�cias no site da
PROGRAD. Logo mais, pediu para os novos coordenadores de curso se apresentassem. O professor Thiago
Porto, coordenador do curso de licenciatura em matemá�ca se apresentou, disse que está animado e
disposto a aprender com todos que já compõem a câmara e também em contribuir com as discussões e
desafios futuros. O professor Alexandre Bueno, coordenador do curso de enfermagem, também se
apresentou, disse que espera poder aprender e contribuir e agradeceu a recepção e o apoio da
PROGRAD. Donald Santee, coordenador do curso de matemá�ca industrial, disse que já par�cipou em
outros momentos da câmara, como vice-coordenador, disse que o principal aprendizado será por conta
das reuniões online e agradeceu a recep�vidade. Ed Carlo, vice-coordenador da Engenharia Civil, disse
que, juntamente com a professora Eliane, recém assumiu a coordenação do curso e conta com o apoio de
todos nesse novo desafio. Adriana Sadoyama, vice-coordenadora da Pedagogia, disse que já par�cipou
de outras reuniões e que sempre está na condição de aprendiz e desejou uma boa reunião, que as
decisões são necessárias diante do atual cenário de transição e também de trabalho remoto. Maria do
Carmo, vice-coodenadora da Educação Física, jus�ficou a ausência da coordenadora do curso e
agradeceu a oportunidade. Fernanda solicitou que os conselheiros assinassem a lista de presença no SEI
a par�r do número do processo indicado no chat da sala virtual. Na sequência, apresentou o diretor de
currículo e avaliação, o professor Tiago Nunes. Tiago disse que ficou feliz com o convite feito e está
disposto para desempenhar as atribuições desse novo cargo, está ciente das responsabilidades e indicou
sa�sfação em par�cipar do processo para realizar a estruturação dessa nova diretoria com a composição
de uma equipe técnica competente já da PROGRAD. Na sequência, Fernanda disse que na medida em
que a equipe da PROGRAD conseguiu organizar o trabalho remoto, deu-se início a estruturação do
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Bole�m da Graduação, para proporcionar maior divulgação e acesso as informações que se
relacionassem com a comunidade acadêmica e no final de junho foi possível publicar a primeira edição
que está disponível no site da PROGRAD e a segunda edição já está sendo preparada. Fernanda solicitou
que os cursos enviassem no�cias e ar�gos de opinião para serem publicados. Logo mais, disse que será
realizado o evento online condizente ao CONPEEX, que será denominado CEPEx - Congresso de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Cultura da UFCAT, há o entendimento de que as mostras sejam realizadas somente
para os trabalhos de projetos em que as apresentações são obrigatórias, o projeto já está sendo
estruturado, serão realizadas reuniões para organizar a parte da graduação e necessita-se do apoio dos
coordenadores de curso para compor as comissões cien�ficas e coordenadores de apresentações orais.
Na sequência, disse das reuniões realizadas para a organização do evento Feira das Profissões virtual,
com a possibilidade de produção de vídeos sobre curtos para a divulgação dos cursos, a feira seria no
formato de lives e caso algum curso queiram indicar par�cipantes para essa comissão, podem se
manifestar. Em seguida, relatou que atualmente a comissão está em busca de orçamentos junto a
empresas para a produção de tais materiais. Logo mais, Fernanda agradeceu os docentes, técnicos e
discentes que par�ciparam das reuniões e estudos do GT Graduação que juntamente com o apoio da
equipe técnica da PROGRAD foi possível chegar numa minuta de resolução que foi deba�da e aprovada
no CONSUNI como resolução UFCAT 010/2020. Informou ainda que a reitoria já encaminhou a resolução
para todas as unidades via SEI, a Roselma já nomeou uma comissão do calendário de implementação do
PSE que é composta em sua maioria pela equipe técnica da PROGRAD e já se tem também reuniões
agendadas para discu�r a possibilidade de elaboração de norma�vas para esse momento. Fernanda disse
também que há uma página no site da PROGRAD des�nada a dar um apoio ao PSE e que a Ana Marta e
Thais fizeram simulações no SIGAA dentro da perspec�va prevista no PSE e não houve nenhum problema,
havendo a perspec�va de que o período de oferta e matrícula transcorra da melhor maneira possível.
Nesse momento, a servidora Régia projetou o site da PROGRAD, apresentando a página des�nada ao
apoio ao PSE e a publicação do Bole�m da Graduação. Fernanda abriu para que os conselheiros
pudessem apresentar informes, caso achassem necessário. Na sequência leu ques�onamento colocado
no chat sobre o procedimento caso haja liberação oficial das aulas. Fernanda disse que a resolução da
UFCAT disse está de acordo com os documentos oficiais e comitê de acompanhamento do COVID e caso
haja alguma indicação de voltas às aulas as discussões serão realizadas, principalmente no CONSUNI,
considerando os documentos oficiais do município, estado e união. Em seguida, passou-se para o item 2
– Aprovação da ata da Câmara de Graduação realizada no dia 11/03/2020. A ata foi aprovada com o
registro de quatro abstenções. Item 3 - Homologação do Ad Referendum de Aprovação da proposta de
celebração pela UFCAT de Contrato Organiza�vo de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES). Homologação
aprovada com duas abstenções e demais votos favoráveis. Item 4 – Curricularização da Extensão.
Fernanda disse que desde 2019 a PROGRAD e Câmara de Graduação têm par�cipado de reuniões e
eventos para discu�r questões relacionadas a tal temá�ca. Disse que no corrente ano, reuniões
juntamente com a PROEC UFCAT estão sendo realizadas e a proposta de minuta que está sendo
encerrada será enviada para todas as unidades acadêmicas para que os docentes possam debater o texto
e contribuir com a resolução, pois essa proposta deve ser aprovada pelo CEPEC, o qual está sendo
estruturado e passará pelo CONSUNI para aprovação. Disse também que o professor Ismar está
par�cipando da comissão como representante da Câmara de Graduação, juntamente com Fernanda,
Thais, Maria Paulina, Zenaide, Maria do Carmo – suplente, Wanderlei, Cacildo e Neila. Fernanda reforçou
que a resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE exige que correções sejam feitas nos PPCs para
que se insiram 10% da carga horária como extensão. Item 5 – Projeto Escola da terra: Fernanda disse que
é um programa de formação docente, foi aprovado na Unidade Acadêmica de Educação, o coordenador
será o professor Wender Faleiro, o projeto já foi desenvolvido em 2019 e con�nua em 2020. Para isso,
disse que é preciso indicar um relator para apresentar um parecer a ser apreciado pela Câmara e,
posteriormente, encaminhado para a reitoria. Fernanda solicitou que algum conselheiro se
disponibilizasse para ser o relator do processo, mas diante da ausência de manifestações, decidiu-se que
a indicação do relator será feito sem consulta. Como con�nuidade, passou-se para a apreciação dos
processos analisados pela comissão de avaliação dos processos de recurso contra exclusão e pedidos de
prorrogação de prazo. O conselheiro Marcionílio iniciou dizendo que três processos serão apreciados na
próxima reunião da Câmara. Em seguida, sugeriu trabalhar em blocos, analisando primeiramente os
processos deferidos e depois os indeferidos. O conselheiro José Solazzi solicitou que o processo do
discente Allan Mille fosse analisado separadamente, o que foi acatado. O conselheiro Marcionílio disse
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que os processos deferidos foram: item 7, processo  23070.007745/2020-23, de interesse de Salviano
Ludgerio Felipe Gomes – curso de Ciências da Computação – Bacharelado; item 8, processo
23070.007375/2020-24, de interesse de Rodiney Elias Marçal – curso de Ciências da Computação –
Bacharelado; Item 11, processo 23070.006811/2020-48, de interesse de Thaís Pereira Amaral – curso
Letras – Licenciatura; item 13, processo 23070.046986/2019-54, de interesse de Thais Rodrigues
Marcolino – curso Ciências Biológicas – Bacharelado. Colocado em discussão, o conselheiro Bruno
Franceschini pediu esclarecimentos sobre o deferimento da aluna Thais Amaral. O conselheiro
Marcionílio leu, então, o parecer do processo. O conselheiro Bruno disse que a aluna usou da lesão do pé
para jus�ficar as ausências nas aulas. Por sua vez, Marcionílio indicou que a análise é feita diante das
jus�fica�vas e do histórico acadêmico e a aluna apresentou toda documentação necessária para as
jus�fica�vas. Colocado em votação, os pareceres de deferimento foram aprovados pela plenária, com
duas abstenções e demais votos favoráveis. O conselheiro José Solazzi falou sobre a necessidade de
discu�r o processo do aluno Allan. Marcionílio explicou a ordem dos processos, indicando que após o
item 12, o processo do referido aluno será discu�do. A plenária concordou com a indicação de
Marcionílio. Na sequência, apreciou-se o processo com indicação de indeferimento: item 12, processo
23070.027178/2020-21, de interesse de Roberta Laudelina Pereira Arruda – curso Ciências Biológicas –
Licenciatura. O conselheiro Marcionílio leu o parecer do processo. O parecer de indeferimento foi
aprovado com duas abstenções, um voto contrário e demais favoráveis. Em seguida, apreciou-se o item 1,
processo 23070.005064/2020-21, de interesse de Allan Mille Bertoldo Gomes – curso Ciências Biológicas
– Licenciatura. O conselheiro Marcionílio leu o parecer que indica indeferimento. O conselheiro José
Solazzi afirmou não se lembrar do indeferimento do processo e de uma votação na Câmara de
Graduação, lembra-se de apenas da suspensão do processo por conta de um tratamento psicológico e
psiquiátrico realizado pela equipe da UFG. A conselheira Ana Marta indicou que se trata de dois
processos dis�ntos, um primeiro aberto ano passado que solicitava prorrogação de prazo e o processo
atual que é de recurso contra exclusão, o primeiro processo já foi finalizado, com parecer de
indeferimento aprovado pela câmara. Con�nuou dizendo que esse segundo processo é por conta do
edital de exclusão. Disse ainda que o aluno abriu inúmeros processos que estão relacionados ao processo
que está sendo analisado. O conselheiro Henrique Senna ques�onou se esse processo se trata das
dificuldades enfrentadas pelo aluno durante o curso e de algumas questões psicológicas enfrentadas.
Como resposta, a conselheira Maria Rita contextualizou o caso, falou que todos os documentos inseridos
pelo aluno nos processos também foram enviados por e-mail a ela. Con�nuou dizendo que PPC do curso
mudou e atualmente o aluno teria apenas duas disciplinas do novo PPC, com isso precisaria de mais três
anos para concluir o curso e que as questões psicológicas são importantes, mas não vêm ao caso. O
conselheiro Henrique disse que com o ensino remoto, que provavelmente irá até o final de 2021, o aluno
poderia finalizar o curso, se faltassem realmente poucas disciplinas. Disse ainda que o que preocupa são
os laudos, mas o curso está dando destaque às questões pedagógicas, e a decisão é bastante di�cil, tendo
dificuldades de saber como proceder. Fernanda disse que a análise dos conselheiros é feita a par�r dos
documentos e da análise feita pela comissão. Posto em votação, o parecer que indica indeferimento foi
aprovado com uma abstenção, um voto contrário e demais favoráveis. Após findar os itens da pauta,
Fernanda falou sobre alguns problemas que apareceram por conta da úl�ma e recente alteração do
RGCG, principalmente sobre os pedidos de liberação de pré/co-requisito e, portanto, tornam-se
necessários alguns esclarecimentos para que tais problemas não con�nuem acontecendo. Disse que a
forma como foi conduzido o procedimento gerou um processo judicializado e a ins�tuição está
precisando recorrer ao procurador federal para responder e dar legi�midade para as resoluções e
regulamentos da ins�tuição. Con�nuou relatando que quando há uma orientação equivocada aos
estudantes e esses entram na jus�ça contra os regulamentos e regimentos a fragilidade exposta é da
universidade e dos documentos. A conselheira Ana Marta disse que a novidade quanto ao procedimento
de solicitação de liberação de pré-requisito, fruto de uma alteração no RGCG em razão da Resolução
CEPEC 1661/2019. A par�r dessa resolução, os estudantes solicitam quebra de pré-requisito dentro do
período determinado em calendário acadêmico, os pedidos são deferidos desde que o estudante atenda
a uma das condições estabelecidas no próprio RGCG, ar�go 64, os processos dos estudantes que não
atendem a nenhuma dessas condições são deixados de conhecer pela universidade, para os discentes
que atenderam a uma dessas condições, seus pedidos foram encaminhados às coordenações de curso
para que estas informassem se havia vaga e havendo vaga, a matrícula é realizada, e não havendo vaga, o
pedido deixa de exis�r. Ana Marta con�nuou afirmando que aconteceu em alguns casos que quando a
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coordenação do curso foi informada de que alguns processos foram deixados de conhecer, esses
processos foram retornados ao CGA com a informação de que havia vaga e isso acabou gerando alguma
expecta�va de direito para alguns estudantes que resolveram procurar a jus�ça. Destacou que quando o
juiz determina que se faça, a universidade cumpre, ao mesmo tempo em que recorre, entretanto, isso
acaba criando uma série de outras complicações, o RGCG é válido desde que a UFCAT decide usar tal
documento até que se tenha o próprio, mas quando o juiz toma uma decisão contrária ao que está
vigente no documento, abre-se para que os demais estudantes possam recorrer, gerando um
enfraquecimento de tais norma�vas. Ana Marta ainda disse que os despachos emi�dos pelo setor
indicam as possíveis ações que devem ser realizadas e pediu mais atenção aos documentos elaborados. O
conselheiro Henrique disse que ao analisar os processos de liberação de pré-requisito acabou cometendo
alguns equívocos, e falou que a questão da vaga é muito frágil, pois há sempre o ques�onamento do
mo�vo de que não se tenha apenas mais uma vaga. Con�nuou dizendo que à medida que se iniciou um
novo procedimento para solicitações de liberação de pré-requisito, a consequência foi um desmonte de
toda uma estrutura de PPC e NDE. Henrique ainda disse que há cursos com opiniões diferentes sobre
esses processos, a autonomia da universidade vai sempre ser ques�onada e a sequência de pré-
requisitos existe desde sempre no sistema educacional do país. Con�nuou dizendo que evitar que haja
processos judiciais é pra�camente impossível e disse que se fizessem uma reunião com o setor jurídico
de Catalão para verificar qual o mo�vo que estão levando-os a pensar que a universidade está sendo
cruel com os alunos, sendo que o que se tem é a criação de novas regras para um tratamento isonômico.
O conselheiro José Solazzi disse que tradicionalmente os alunos e alunas deba�am seus direitos de cursar
disciplinas desconsiderando os pré-requisitos e a UFG, num ato autoritário, com a nova norma destruiu
esse direito. Solazzi disse também que as condições que autorizam a quebra de pré-requisito não
permitem a quebra e isso autoriza que os alunos procurem a jus�ça. Disse que lamenta a UFG ter
ins�tuído uma regra que destrói o direito dos alunos e o meio judicial é uma válvula de escaque que trará
sim complicações quanto ao aumento de processos judiciais. Fernanda disse que a preocupação da
gestão e da parte administra�va é que, quando os ques�onamentos chegam, fragiliza-se a universidade e
o trato com os juízes é feito por intermédio da procuradoria federal, pois tem como função fazer a defesa
da ins�tuição, apontando a legi�midade dos documentos. Disse ainda que se os documentos não estão
atendendo os anseios da UFCAT, acredita-se que quando o estatuto es�ver aprovado, haverá a
possibilidade de se elaborar documentos próprios e que estão próximos do que se deseja enquanto
UFCAT. Em seguida solicitou que a secretária da Câmara enviasse a agenda de reuniões para os novos
conselheiros. Sendo assim, a presidente encerrou esta reunião às quinze horas e cinquenta e três
minutos (15h53). Eu, Carolina de Fá�ma Guimarães, Técnica em Assuntos Educacionais, lavrei a presente
ata, que depois de lida, se julgada conforme, seguirá assinada pela presidente dos trabalhos e pelos
conselheiros presentes à sua discussão e votação.

 

Documento assinado eletronicamente por José De Lima Soares, Coordenador de Curso, em
09/09/2020, às 14:08, 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 Ismar Da Silva Costa, Coordenador, em 09/09/2020, às
14:16, 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 Patricia Francisca De Matos, Conselheira, em 09/09/2020,
às 14:17, 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 Simara Maria Tavares Nunes, Coordenadora de Curso, em
09/09/2020, às 14:18, 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 Débora Machado Corrêa, Conselheira, em 09/09/2020, às
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14:47, 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 Jose Dos Reis Vieira De Moura Junior, Conselheiro, em
09/09/2020, às 15:08, 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 Tiago Ribeiro Nunes, Conselheiro, em 09/09/2020, às
15:40, 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 Liliane Do Nascimento Vale, Coordenador de Curso, em
09/09/2020, às 15:40, 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 Alexandre De Assis Bueno, Coordenador de Curso, em
09/09/2020, às 15:40, 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 José Luis Solazzi, Conselheiro, em 09/09/2020, às 15:41,
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 Rita De Cássia Campos, Conselheira, em
09/09/2020, às 15:41, 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 Andre Alves De Resende, Conselheiro, em 09/09/2020, às
15:42, 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 Marcionilio Teles De Oliveira Silva, Conselheiro, em
09/09/2020, às 15:42, 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 Paulo Elias Carneiro Pereira, Vice-Coordenador, em
09/09/2020, às 15:42, 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 Getúlio Nascentes Da Cunha, Conselheiro, em
09/09/2020, às 15:44, 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 Thiago Porto De Almeida Freitas, Conselheiro, em
09/09/2020, às 15:45, 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 Donald Mark Santee, Conselheiro, em 09/09/2020, às
15:46, 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 Stella Jacyszyn Bachega, Vice-Coordenadora, em
09/09/2020, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Bruno Franceschini, Conselheiro, em 16/09/2020, às
14:17, 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 Márcia Helena Da Silva, Conselheira, em 16/09/2020, às
14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1531164 e
o código CRC 2C438F2D.

Referência: Processo nº 23070.036034/2020-66 SEI nº 1531164
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