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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2020 - CRGR-RC

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (12/02/2020), às quatorze horas e dezoito minutos
(14h18), no auditório Congadas, na UFCAT, reuniram-se os membros da Câmara de Graduação da
Universidade Federal de Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da professora Fernanda Ferreira
Belo, Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação, os seguintes conselheiros: Sheila De Carvalho Pereira
Gonçalves, Donald Mark Santee, Bruno Gonçalves Borges, Rafael De Ávila Rodrigues, José De Lima Soares,
Jupyracyara Jandyra De Carvalho Barros, Paulo Elias Carneiro Pereira, Paulo Eduardo Gonçalves De Assis,
Juliana Mar�ns De Souza, Eduardo Paul Chacur, Tiago Ribeiro Nunes, Marcionilio Teles De Oliveira Silva,
Márcia Helena Da Silva, Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Ana Larissa Dal Piva Argenta, Ismar Da Silva
Costa, Cláudia Tavares Do Amaral, Nubia Rosa Da Silva, José Luis Solazzi, Cris�ano Morita Barrado, Andre
Alves De Resende, Ricardo Ribeiro Moura. Jus�ficaram ausência os seguintes conselheiros: Emerson
Gervásio de Almeida, Maria Rita de Cassia Campos, Leonardo Vieira Fernandes, Bruno Franceschini e
Adriana de Freitas Neves. Havendo quórum, Fernanda deu boas-vindas aos conselheiros e iniciou a
reunião com o item 1 – Informes: 1 – Câmara de Graduação da UFCAT: disse que a orientação recebido é
que a UFCAT não pode finalizar nenhum �po de processo, pois os alunos ainda estão na base da UFG,
entretanto, os conselheiros já não têm mais assento na Câmara Superior de Graduação, o professor Israel
irá consultar a equipe do jurídico para que haja uma orientação quanto às etapas finais dos processos, se
elas serão executadas pela UFG. 2 – Calourada 2020: o servidor Cacildo apresentou a proposta final da
Calourada que está sendo organizada pela PROEC com o apoio de outros setores. Indicou que diversas
dificuldades foram enfrentadas em anos anteriores, pois, outros eventos aconteciam ao mesmo tempo.
Nesse ano os dois primeiros dias serão reservados para a programação dos cursos, haverá uma Aula
Magna à noite no dia 02 de março, para que os alunos do noturno consigam par�cipar e que será
ministrada pela professora da UFOB que tem experiência quanto ao processo de transição e de criação de
uma nova universidade. Fernanda disse que a Reitora está negociando com essa professora para ela
realizar reuniões administra�vas com as unidades para ela repassar informações sobre esse processo de
transição. Cacildo con�nuou dizendo que nos demais dias ficou com a�vidades de manhã até a noite, e
serão abordados os seguintes temas: assédio, história da universidade, saúde mental, questões
profissionais, saúde (IST’s), exames, cadastros no SUS, sessão de cinema, café filosófico, a�vidades para
todos os cursos. Haverá um espaço para oficinas e minicursos e os cursos podem oferecer, para isto
devem enviar propostas para a organização, pensando que a a�vidade deve ser atraente para alunos de
diferentes cursos.  Os dados das oficinas devem ser enviados até na próxima quarta-feira, para que a
programação seja organizada, impressa e entregue aos alunos calouros durante a matrícula. Foi oferecido
um tempo para serem tratados temas específicos durante as rodas de conversa. Foi aberto espaço
também para algumas indústrias para que a relação com a universidade seja ampliada. Solicitou ajuda
para a divulgação, que incen�ve a par�cipação dos alunos, pois, é um evento para todos. Haverá também
um city tour em Catalão organizado pelo professor Ismar, que os alunos irão conhecer os principais
pontos da cidade. Uma outra novidade é a proposta do programa adote um calouro, para que o aluno
ingressante tenha um apoio dos veteranos. O conselheiro José Solazzi disse de sua preocupação com a
questão da drogadição entre a população estudan�l o que indica a importância e necessidade de uma
discussão. Cacildo apresentou os momentos em que tais assuntos serão abordados. Sobre o nome do
evento, disse que a escolha foi abandonar o tema calourada cultural e usar: Viva UFCAT – Calourada
2020. Pediu aos coordenadores que peçam aos ex-alunos que façam vídeos de no máximo 3min
contando sobre a vivência deles na UFCAT e de depois da experiência de alunos. 3 – Planejamento
Ins�tucional: Fernanda disse que estava aguardando a finalização da programação e a apresentou:
ocorrerá durante os dias 17, 18 e 19 de fevereiro, período escolhido durante reunião da Câmara Regional
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de Graduação. Estão trabalhando desde dezembro para convidar palestrantes e encontrou dificuldade em
encontrar espaço na agenda dos professores. Professor João Oliveira falará sobre polí�cas educacionais e
formação de professores no dia 17. Leu o currículo do professor presente na convocação. No dia 18
haverá uma palestra sobre saúde cole�va e trabalho na universidade. Leu o currículo da palestrante. No
dia 19, o médico Dr Franco falará sobre coronavírus. O professor José Solazzi informou que os sindicatos
dos técnicos e professores oferecerão um café da manhã aos servidores. 4 – Matrículas: o servidor Tércio
Rocha disse que estamos na iminência de uma etapa importante, que é o primeiro processo sele�vo do
SISU com a UFCAT, embora estejamos ligados a UFG. Muitos candidatos não conhecem a cidade e nem a
universidade, e na chegada ao depararem com uma a�vidade organizada é algo muito importante. Para
que não haja nenhum momento de confusão, por conta de uma organização logís�ca, as a�vidades serão
concentradas no bloco didá�co. Por conta da quan�dade de candidatos e de servidores do CGA, é
importante que os cursos colaborem com esse processo. Agradeceu aos cursos que já disponibilizaram
pessoas e pediu que todos colaborem. A oficina de capacitação ocorrerá na sexta-feira e ainda não há
pessoas suficientes para o processo de matrícula. O conselheiro Ismar disse que entende que os
coordenadores estão convocados para par�cipar e por isso não repassou o próprio nome. O conselheiro
José Solazzi disse que o entendimento a par�r das discussões que os cursos iriam receber os documentos
dos alunos. O conselheiro Cris�ano também disse que havia entendido da mesma forma. Fernanda disse
que o que havia discu�do era uma proposta de que havia um momento nas comissões e depois com as
coordenações, mas que a equipe do CGA iria discu�r e verificar a viabilidade dessa proposta. A
conselheira Ana Marta concordou e que somente foi dado um informe e que seria necessária uma
par�cipação mais efe�va das coordenações. O conselheiro Ismar perguntou onde será realizada a
matrícula. Tércio respondeu que acontecerá nos blocos 1 e 2. Con�nuou dizendo que na reunião de
sexta-feira é preciso um maior número de pessoas que irão contribuir. A conselheira Ana Marta indicou
que essas pessoas precisam ter condições de responder pela matrícula, tendo, por exemplo, um carimbo,
para responder diante de um possível ques�onamento. Fernanda explicou que há comissões de renda, de
verificação da condição de deficiência, de heteroiden�ficação. São comissões muito específicas e que
contam com os servidores do CGA, da CCOM, da matrícula e que por essa razão, há a necessidade de
mais servidores. Falou da importância do cuidado com a análise de documentos, citou o exemplo de um
aluno que foi matriculado como aluno do programa de cotas, mas que �nha cursado o ensino médio
numa escola estrangeira, foi desmatriculado e acionou a jus�ça, o que causou inúmeros
desdobramentos. Tudo isso se inicia na matrícula. É importante também receber bem o aluno, muito
deles acabam procurando as coordenações para �rar dúvidas. 5 – Estágio: A professora Ivânia iniciou
dizendo da instrução norma�va que alterou o valor da bolsa de estágio curricular não obrigatório: de
R$496,00 e foi para R$1007,00, tanto aqueles ofertados por ins�tuições privadas e públicas. Com isso,
haverá perda de vários campos. Termos com valores abaixo do previsto na IN não podem ser assinados.
Os agentes de integração não vão conseguir colocar nossos alunos, pois para seguir a IN, as empresas vão
preferir alunos de outras ins�tuições. A orientação é que coordenadores de estágio não assinem termos
de estágio com valores abaixo do previsto IN. Há uma tenta�va de mudar a resolução da UFG que obriga
seguir a IN. Informou ainda que só está segurado o aluno que está devidamente matriculado na disciplina
de estágio. Se for uma disciplina fora do calendário, é preciso solicitar o seguro. O conselheiro Tiago
perguntou sobre contratos que foram assinados com o valor an�go. Ivânia indicou que todo novo
contrato deve seguir a IN. O conselheiro José Solazzi relatou que começou a assinar contratos de estágio
desde 06 de janeiro e somente no dia 12 de fevereiro está sendo informado sobre a mudança da regra, e
acabou assinando contratos ilegais. Ivânia disse que o IELL sempre soube da mudança dessas regras.
Fernanda informou que no dia 21 de janeiro é que Catalão foi informado pela professora Rosangela, que
também estava recebendo o documento naquele momento. Foi conversado com o prof. Israel e todas as
medidas necessárias estão sendo tomadas. Ivânia solicitou o nome dos alunos em que esses contratos
foram assinados, para que haja uma reunião com o IELL para discu�r tal situação. Há também uma
discussão sobre a reorganização da carga horária, pois assim a bolsa se aproxima de um valor possível de
ser pago. O vale transporte foi reajustado, o que fez com que a bolsa subisse tanto. Outro problema é o
estágio dentro da ins�tuição, há uma tenta�va de manter uma boa quan�dade de vaga de estágio, já
sabendo que não há condições de manter as atuais 44 vagas. No novo RGCG diz que todo coordenador
de estágio deve ter um vice. Solicitou que haja uma indicação de coordenador e vice coordenador de
estágio nos cursos. Isso significa uma ampliação de alterna�vas de possibilidades de assinaturas de
termos de estágio. Pediu atenção aos prazos. Edital 01/2020 previsto para março, não há certeza sobre se
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ele será lançado, pois precisam de decisões futuras. Em relação a guarda dos materiais de planos de
trabalho e termos, para estágios não obrigatórios precisa ser guardado até dois anos após a formatura, se
for estágio obrigatório não pode ser descartado. O CIDARQ não tem condições de arquivar. Em Goiânia
está sendo desenvolvido um único formulário para ser preenchido e assinado e que fique no SIGAA. A
perspec�va que isso aconteça é a logo prazo. Os convênios vigentes estão sendo man�dos diante desse
processo de transição, pois há um termo de sub-rogação que autoriza tal situação. Nos novos convênios
há uma nova clausula que indica a par�cipação da UFCAT, assinados pela Roselma, Edward e a empresa
concedente. Todo coordenador de estagio portariado tem acesso ao SIGAA para consulta. A CGE já
solicitou e alguns coordenadores já conseguiram o acesso. É preciso encaminhar portaria vigente por e-
mail, com nome, SIAPE e e-mail juntamente a solicitação de acesso. Dados sobre coordenadores e
estagiários vigentes estão no site da CGE. Pediu divulgação para o II fórum de estágio que ocorrerá no dia
27 de março das 8h às 12h. Disse que não quis alarmar a comunidade universitária sobre a mudança dos
valores sem ter retornos formais sobre os encaminhamentos e que a todo momento a ins�tuição agente
de integração sabia da mudança de regras. O conselheiro Tiago pediu que a CGE assumisse a condução
dos desdobramentos dessa situação, pois coordenadores que não foram informados não podem assumir,
mas serão ques�onados.Fernanda indicou que é uma situação que ainda está em aberto e que na
presente reunião nada será resolvido. A PROGRAD/UFG está estudando alterna�vas e Ivânia pode ser
comprometer em criar um canal de comunicação mais direta para repassar as informações que serão
repassadas por Goiânia. 6 - Problema na matrícula dos veteranos SIGAA: Durante a oferta, as disciplinas
foram cadastradas em campus I e campus II, mas quando eram ofertadas por Campus Catalão as
informações não eram acessadas. Foi preciso contatar a empresa responsável pelo SIGAA para que as
alterações necessárias fossem realizadas e então turmas se tornassem visíveis para todos os alunos. 7 –
Ro�nas da Graduação enquanto Pró-Reitoria: Foi criado um grupo de ação para treinamentos em Goiânia
para poder ter autonomia e resolver as questões por aqui. O conselheiro Cris�ano ques�onou sobre a
situação do curso de química que foi ofertado como ABI. Fernanda disse que não há como resolver, pois,
o SISU recebe as informações que estão cadastradas no E-mec. O conselheiro Cris�ano informou que
quando receberam as informações do SISU, a licenciatura estava como ABI, o curso pediu alterar e teve
resposta que não dava tempo para alterar e que fariam uma errata. Com o curso ABI, abre para mais um
curso, e a química não tem condições de ofertar química licenciatura e bacharelado. Ou seja, foi criado
um curso que não tem, que não há PPC e condições de oferecer. O conselheiro Tiago disse que o
curso psicologia oferece bacharelado em psicologia e bacharelado e licenciatura em psicologia, e que as
tenta�vas de correção junto ao procurador ins�tucional fracassaram. Fernanda disse que a orientação é
que não pode negar matrícula e sugeriu solicitar junto a Sandramara uma ar�culação polí�ca, pois, do
ponto de vista técnico não há o que fazer e tal encaminhamento poderia ser feito junto à Roselma. 8 –
Fortalecimento das Licenciaturas: Fernanda indicou as a�vidades programadas pela comissão: o primeiro
trabalho acontecerá na semana de planejamento, já informado; o segundo será dia 25/03 com o
professor Luiz Dourado; o terceiro na data de 22/04 a�vidade com a professora Ka�a Curado. E estão
organizando uma fala de uma professora da UFU em junho. 9 – Reunião da Andifes: Fernanda informou
que par�cipou de uma reunião geral das pró-reitoras de graduação das IFES brasileiras. As questões que
foram colocadas são relacionadas a que estão sendo desenvolvidas e discu�das aqui na nossa ins�tuição:
o modo como grandes universidades u�lizam ferramentas e suporte para lidar com os índices de evasão e
reprovação; A UFRN tem uma polí�ca de melhoria da qualidade de ensino; Natalia Bonavites apresentou
projeto de lei para ingresso de alunos regionais nas universidades brasileiras; foi unanime que é
importante estabelecer uma ação de acolhimento ao estudante que garanta o vínculo do sujeito a
ins�tuição, pois pesquisas mostram que esse primeiro momento é decisivo; revisão de PPC’s; revisar os
planos de ensino; rever as formas de realização de avaliações; preparação de aulas inexistentes;
coordenadores de cursos consigam ir mapeando a realidade de seus cursos e inves�r em processos de
mudança. Foi realizada uma avaliação sobre o ENEM e SISU com a presença do subs�tuto do presidente
do INEP; foi exigida uma par�cipação direta no INEP, que deve ser solicitada pelos reitores. A conselheira
Ana Larissa falou que é a sua úl�ma reunião enquanto conselheira, quem assume a coordenação da
engenharia civil é a professora Eliane que retornou do doutorado. Fernanda agradeceu a colaboração da
professora Ana Larissa. Con�nuou dizendo que foi feita uma reunião com representantes da educação do
município e do estado para discu�r as polí�cas de atendimento dos programas da CAPES: Residência
Pedagógica e PIBID. A capes já sabe da situação da UFCAT e da transição dos sistemas. Findo os informes,
passou-se para a pauta delibera�va. Iniciou-se com o item 2 – Aprovação da ata do dia 11/12/2019.
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Aprovação com 5 abstenções, nenhum voto contrário e 19 favoráveis. Fernanda informou que colocará
no site todos os eventos realizados pela COGRAD. Logo mais, iniciou-se a análise dos processos de
recurso contra exclusão/pedido de prorrogação de prazo. O conselheiro Marcionílio, membro da
comissão que analisa os processos de recurso contra exclusão e pedidos de prorrogação de prazo, que os
processos dos alunos Rodrigo Ribeiro Zacarias (processo SEI n° 23070.047060/2019-86), Mateus Felipe
Gonçalves Rodrigues (processo SEI n° 23070.005110/2020-91) e Eduardo Hilário de Oliveira (processo SEI
n° 23070.005519/2020-16) �veram pareceres favoráveis ao deferimento. Colocados em votação, os
pareceres de tais processos foram aprovados com 21 votos favoráveis, nenhum contrário e 2 abstenções.
Em seguida, indicou que os processos dos alunos Thaís Rodrigues Marcolino (processo SEI n°
23070.046986/2019-54) e Victor Luiz Alves dos Santos (processo SEI n° 23070.005545/2020-36) foram
colocados em diligência. Ficaram para a próxima reunião os processos dos alunos Ueisman Augusto
Manoel, Chris�na de Souza Vieira e Allan Millé Bertoldo Gomes. O conselheiro Ismar ques�onou sobre o
processo do PPC do curso de História Licenciatura. Fernanda disse que a equipe da PROGRAD entrará em
contato com Goiânia para verificar a situação. Logo mais, avaliou-se o processo sobre o Projeto
Pedagógico do Curso de Letras – Português/Inglês. O parecer, que indicou aprovação, foi lido. Colocado
em votação, o parecer foi aprovado com 22 votos favoráveis, nenhum contrário e 1 abstenção. O
conselheiro José Solazzi disse que seria preciso desenvolver uma polí�ca de adesão dos professores da
UFCAT, reinventar as relações com a universidade. A conselheira Sheila disse que seu curso teve que lidar
com uma denúncia infundada, pois, uma aluna foi reprovada, denunciou na ouvidoria e fez relatos irreais
sobre a professora, havendo a necessidade de buscar provas de que o relato não era verdadeiro.
Con�nuou dizendo que é preciso criar mecanismos de processo avalia�vo mais justo e que o anonimato
impede que a pessoa seja processada por denúncia caluniosa. A conselheira Claudia disse que já foi
denunciada duas vezes na ouvidoria uma por não ter ofertada turma de verão e outra porque a
professora recebeu falta no SIGAA pela aluna. Os conselheiros disseram que diante de faltas, é preciso
informar aos alunos via SIGAA. Fernanda relatou que assim que a reitora tomou posse, a UFCAT recebeu
uma denúncia na ouvidora do MEC, pois um casal de professores não estava conseguindo liberação para
par�cipação em evento. Também teve que juntar documentos para comprovar que não havia nenhuma
perseguição, mas que não �nha condições de assinar, por questão da transição. A orientação é que não
respondam alunos por WhatsApp, áudio e nem diga algo que está na dúvida. A conselheira Sheila disse
os alunos precisam entender as responsabilidades deles. Fernanda disse que há muita sobrecarga de
trabalho e a UFCAT nasce numa precariedade absurda. A professora Ivânia solicitou fala para informar
que sobre os termos de estágio assinados pelos professores Tiago e José Solazzi estavam dentro da
legalidade, pois, se tratavam de contratos com município e estado. A reunião foi encerrada às dezesseis
horas e cinquenta e oito minutos (16h58) e eu, Carolina de Fá�ma Guimarães, secretária da Câmara de
Graduação lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada
pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Aparecida Jus�no, Coordenador, em 11/03/2020,
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 Tiago Ribeiro Nunes, Conselheiro, em 11/03/2020, 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 Getúlio Nascentes Da Cunha, Conselheiro, em
11/03/2020, 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 Bruno Franceschini, Conselheiro, em 11/03/2020, 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 Ismar Da Silva Costa, Coordenador, em 11/03/2020, às
15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Rita De Cássia Campos, Conselheira, em
11/03/2020, 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 Jairo Menezes E Souza, Conselheiro, em 11/03/2020, 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 Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Conselheira, em
11/03/2020, 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 Débora Machado Corrêa, Conselheira, em 11/03/2020, 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 Rafael De Ávila Rodrigues, Coordenador, em 11/03/2020,
às 15:47, 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 Thiago Alves De Queiroz, Coordenador, em 11/03/2020,
às 15:48, 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 11/03/2020, às
15:49, 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 Ana Paula Pinheiro Zago, Conselheira, em 11/03/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Nubia Rosa Da Silva, Conselheira Suplente, em
11/03/2020, às 15:52, 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 Emerson Gervásio De Almeida, Conselheiro, em
11/03/2020, às 15:53, 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 De Lima Soares, Conselheiro, em 11/03/2020, às
15:55, 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 Leonardo Vieira Fernandes, Coordenador, em
11/03/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elaine Rosechrer Carbonero, Conselheira, em
11/03/2020, às 15:57, 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 Jose Dos Reis Vieira De Moura Junior, Conselheiro, em
11/03/2020, às 15:58, 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 Eduardo Gonçalves De Assis, Coordenador, em
11/03/2020, às 16:00, 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
11/03/2020, às 16:01, 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 Fernanda Ferreira Belo, Presidenta, em 11/03/2020, às
16:02, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1213221 e
o código CRC C55CAD56.
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