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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 07/2020 - CRGR-RC

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (18/11/2020), às quatorze horas e dois
minutos, na sala virtual do Google Meet (h�ps://meet.google.com/dup-vais-uja), 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, Getúlio Nascentes da Cunha, Thiago Porto de Almeida Freitas, Maria Rita
de Cássia Campos, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, Alexandre de Assis Bueno, Paulo Elias Carneiro Pereira,
Rafael de Ávila Rodrigues, Débora Machado Corrêa, Simara Maria Tavares Nunes, Liliane do Nascimento Vale,
Elaine Rosechrer Carbonero, José Luis Solazzi, Eliane Aparecida Jus�no, Adriana dos Santos Prado Sadoyama,
Bruno Franceschini, José de Lima Soares, Emerson Gervásio de Almeida, Ana Paula Pinheiro Zago, Cláudia
Tavares Do Amaral, Patricia Francisca De Matos, Mauro Antonio Andreata, Donald Mark Santee, Leonardo
Vieira Fernandes, André Alves de Resende, Cris�ano Morita Barrado, Ricardo Ribeiro Moura, Jose dos Reis
Vieira de Moura Junior, Neila Maria Mendes Borges, Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves, Ana Marta Ribeiro
Borges Rodovalho, Fernando Kennedy da Silva, Márcia Helena da Silva, Marcio Luiz Fernandes Barbosa.
Havendo quórum e após o início da gravação da reunião, acordada com os presentes, Fernanda deu as boas-
vindas, disse que os membros da comissão de avaliação do PSE e calendário acadêmico estavam presentes e
iniciou a reunião com o item 1 da pauta: 1- Informes: Foram realizadas quatro reuniões das três
subcomissões com a ideia de avaliar o PSE e elaborar o calendário acadêmico. Quando do preenchimento do
SICAD não se deve colocar como EaD e sim como ensino mediado por tecnologias e a PROGRAD está em
diálogo com a PROGRAD/UFG e com a PROGEP para organizar as demais orientações sobre o SICAD. A
PROGRAD tem feito diversas reuniões com os grupos da comunidade acadêmica para tratar de assuntos
como a curricularização da extensão e a gestão da UFCAT. A equipe da reitoria esteve numa reunião com o
MEC sobre as recém-criadas universidades brasileiras e assim que �ver mais informações, as mesmas serão
repassadas. Em seguida, abriu para os conselheiros repassarem informes. O conselheiro Getúlio da Cunha
ques�onou se a PROGRAD fará alguma discussão sobre a resolução da BNCC. Fernanda disse que estão
acompanhando as discussões a nível nacional, é uma questão que ficou pendente nas universidades por
conta da pandemia e a par�r de outubro a discussão foi retomada; a PROGRAD criou as diretorias de ensino
e também de currículo e avaliação que estão discu�ndo essa questão e planejando um debate para o início
do semestre do ano de 2021 sobre essa questão. O conselheiro André Resende perguntou sobre a
possibilidade de trazer o PPC da Engenharia Mecânica para tramitar na UFCAT, pois o mesmo está parado na
UFG há um ano. O conselheiro Tiago Nunes disse que a DCA está numa força tarefa para que os setores da
UFG respondam a essa demanda e informou que os novos processos já serão tramitados na UFCAT. Tiago
também informou que a DCA está fazendo um levantamento de informações sobre todos os PPCs da UFCAT e
têm provocado os setores da UFG para que eles atendam as demandas e repassem os processos para UFCAT
para que não precise reiniciar os processos. O conselheiro Bruno Fraceschini disse que é a mesma situação
do PPC do curso de Letras. Na sequência, passou-se para o item 2 da pauta: aprovação da ata da reunião do
dia 14/10/2020. A ata foi aprovada com uma abstenção e demais votos favoráveis. Em seguida, apreciou-se o
item 3 da pauta: Homologação do Ad Referendum de Aprovação do parecer favorável da Comissão de
Avaliação de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) da UFCAT referente ao PPC do Curso de Engenharia
Mecatrônica - Bacharelado, da Unidade Acadêmica de Matemá�ca e Tecnologia da UFCAT. O documento foi
aprovado com unanimidade. Logo mais, iniciou-se a deliberação sobre o item 4 da pauta, que trata sobre o
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Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Educação do Campo - Licenciatura, processo 23070.012013/2020-55. A
conselheira Cláudia Amaral leu o parecer. O conselheiro Tiago Nunes disse que a DCA produziu um Guia para
o SISPPC que está publicado no site da PROGRAD/UFCAT e que traz orientações para a produção de novos
PPCs ou de revisão de PPCs e deixa claro quais os pontos que são avaliados pelo INPEP/MEC. É uma proposta
de uma estrutura comum, mas que cada curso terá a possibilidade de preencher de acordo com suas
especificidades. Disse ainda, após o ques�onamento da conselheira Simara, que o processo será
encaminhado para o NDE do curso atender as solicitações presentes no parecer, e logo após a apreciação do
colegiado da unidade, será subme�do a apreciação da Câmara novamente. Tiago disse que a DCA está a
disposição para auxiliar o curso durante todo o processo. Colocado em votação, o parecer foi aprovado com
três abstenções, um voto contrário e demais votos favoráveis. Logo mais, iniciou-se a deliberação sobre o
item 5 da pauta, que trata sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Administração Pública – Bacharelado,
modalidade Educação à Distância (EaD), processo 23070.029076/2020-41. A conselheira Ana Paula
ques�onou se o parecer não poderia ser enviado para o curso providenciar as alterações e só então seria
votado na câmara. Fernanda disse que o trabalho da comissão deveria ser considerado e após a leitura do
parecer, decidiriam o melhor encaminhamento possível. A conselheira Cláudia Amaral leu o parecer. A
conselheira Ana Paula disse que farão as correções e informou que o PPC é da UAB e que as disciplinas e
carga horária devem ser a mesmas da UAB para ser aprovado no edital. Disse ainda que foi a par�r desse
curso que UFCAT foi cadastrado para ofertar EaD e a oferta con�nuará mesmo não tendo edital da CAPES.
Colocado em votação, o parecer foi aprovado com três abstenções e demais votos favoráveis. Na sequência,
passou-se para o item 6 – Calendário Acadêmico. Fernanda informou que na reunião da Câmara do início de
setembro foram �rados nomes para compor a comissão, nomeada pela reitoria e des�nada para avaliar o
PSE e elaborar o calendário acadêmico. Na ocasião, os professores Débora do curso de Ciências Biológicas e
Tiago da Psicologia se dispuseram. Pela PROGRAD, foram indicados os nomes da Ana Marta, que representa
a equipe técnica do CGA, Fernanda e Zenaide representando a diretoria de ensino e a própria PROGRAD. Na
reunião do CONSUNI, a reitoria também solicitou que os conselheiros enviassem para o gabinete da reitoria
os nomes de representantes para compor a comissão. Em seguida, Fernanda leu a portaria que designa os
membros da comissão. Informou que os estudantes Bruna, Luiz Paulo e Ludmila também par�cipam da
comissão. Disse que foram criadas subcomissões: 1) organizar propostas de calendário acadêmico; 2)
levantar dados junto a docentes, discentes e técnicos quanto a experiência de ensino remoto; 3) como
construir um apoio pedagógico mais robusto e organizar as capacitações necessárias. O único ponto que a
comissão conseguiu avançar foi com relação as propostas de calendário, por conta da necessidade dos
debates, sobretudo na Câmara. Fernanda disse ainda que a equipe da PROGRAD é muito reduzida;
professores e técnicos estão contribuindo por encargo, pois não há as devidas gra�ficações; a universidade
está se transformando em autônoma com uma equipe nos moldes da regional Catalão. Falou que reconhece
o trabalho árduo, cuidadoso, responsável e criterioso da servidora Ana Marta, que representa a equipe
técnica; há o cuidado de estudar todos os documentos e legislações e as decisões e ações das outras
ins�tuições o que indica que a UFCAT está no mesmo caminho que diversas outras universidades. Con�nuou
dizendo que a equipe técnica da PROGRAD é séria e responsável com o que faz e pediu que os conselheiros,
coordenadores de curso que tomam as decisões em conjunto tenham mais empa�a nessas decisões
construídas cole�vamente, é possível perceber a dificuldade de se construir uma comissão, nem todas as
unidades acadêmicas indicaram seus representantes. Relatou que quando se recebe e-mails e mensagens
com insinuações de que há falta de responsabilidade com o trabalho isso expõe a universidade como um
todo, uma ins�tuição que está se cons�tuindo diante de um cenário de pandemia que impõe inúmeros
desafios inéditos. Fernanda também disse que é preciso ter muito envolvimento e responsabilidade com a
opinião pública, pois está se falando de uma universidade que está se cons�tuindo num momento muito
di�cil e agradeceu a par�cipação dos estudantes na discussão do calendário. Em seguida, a conselheira Ana
Marta iniciou a apresentação das propostas de calendário acadêmico elaboradas pela comissão. Ana
informou que a comissão trabalhou a par�r dos decretos e legislações do município, estado e governo
federal: Decreto municipal 2322 de 16 de março de 2020, Nota Técnica 15/2020 publicada em 04/11/2020
pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Lei 14040/2020 de 18/08/2020, Parecer CNE 15/2020 de
06/10/2020. Ana Marta também informou que o trabalho da comissão foi norteado pela análise da situação
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de oferta de a�vidades acadêmicas pelos cursos de graduação da UFCAT durante o PSE e pela pesquisa à
universidades que adotaram o ensino remoto para oferta de a�vidades acadêmicas não presenciais e
discu�ram ou estão discu�ndo as próximas ações. Sobre a situação do PSE, após apresentar alguns dados
quan�ta�vos quanto à oferta, informou que se percebe um cenário muito diversificado das ofertas, embora
haja um número maior de cursos que replicaram acima de 50% das ofertas de 2020/1 em 2020/3. Também
informou que, por conta da atual situação, o período pós-PSE não poderá ser 100% presencial. Apresentou
também que demais ins�tuições estão retornando os calendários acadêmicos que outrora foram suspensos
e relatou algumas estratégias adotadas por tais ins�tuições, como priorizar as a�vidades assíncronas e
ponderar sobre a necessidade de obedecer rigorosamente à sugestão de fluxo. Ana Marta também disse que
não é possível realizar dois períodos regulares em concomitância; não é possível emendar um período le�vo
com outro, por conta das ro�nas administra�vas do SIGAA; não é possível anular qualquer semestre regular;
o ano le�vo independe do ano civil, mas é importante que eles estejam minimamente alinhados, por conta,
por exemplo, das provas do ENEM e ENADE. Na sequência, Ana Marta explicou as três propostas de
calendário acadêmico elaboradas pela comissão e reforçou que são apenas propostas que precisam ser
deba�das e estão em consonância com a legalidade. Disse ainda que numa perspec�va de período le�vo de
16 semanas e respeitando os períodos ideais entre os semestres, o ajuste entre ano civil e le�vo ocorreria
em 2025. Logo mais, o conselheiro Thiago Porto apresentou as propostas da Unidade Acadêmica de
Matemá�ca e Tecnologia. Thiago disse que o colegiado do IMTEC se incomodou com a proporção da redução
dos semestres, o que prejudicaria a garan�a das aprendizagens essenciais dos cursos. Disse que se
ques�onou como seria ofertar uma disciplina de Cálculo 1, que geralmente é ofertada em 16 e até 18
semanas, em 8, levando em consideração que o aluno está matriculado, em cada semestre, em 6 a 8
disciplinas. Destacou que os alunos dos cursos noturnos, como é o caso da Matemá�ca, têm seus horários
todos preenchidos, e que com um semestre de 8 semanas eles teriam que se dedicar 40 horas por semana
para o curso. Con�nuou ainda que a condensação do semestre abre-se para uma brecha de sucateamento
dos cursos de graduação. Indicou que a experiência com o PSE indica a dificuldade de se ter um semestre
menor, pois com apenas uma semana a menos, já se teve um transtorno grande no período das ofertas.
Disse ainda que a proposta de um semestre menor, seja de 8 ou 12 semanas implicaria num aumento
exorbitante de carga horária de trabalho, tanto para o aluno, quanto para o professor. Mais adiante, Thiago
projetou e apesentou as propostas de calendário do IMTEC. Na sequência, o conselheiro Leonardo
Fernandes apresentou a proposta elaborada pelo curso de Medicina. O conselheiro parabenizou o trabalho
da comissão e disse que estão sendo acompanhados pelo MEC com reuniões mensais e há uma preocupação
com o retorno das a�vidades prá�cas. Disse que a proposta prevê um ajuste dos semestres em 2024.1. Logo
mais, iniciou-se a apreciação das propostas pelos conselheiros. O conselheiro José Solazzi disse que é uma
situação de grave crise do ensino público brasileiro e é preciso tranquilidade para encontrar o que é possível;
perguntou o que mudou de setembro até o presente momento, uma vez que a proposta do PSE foi
construída com algumas caracterís�cas – tais como autonomia dos cursos e adesão voluntária e adequação a
situação presente de uma pandemia em crescimento – e não está mais em discussão. Disse que é impossível
atender a propostas de retorno presencial, considerou o PSE como uma pedagogia do desespero, é uma
situação que a formação intelectual é de uma precariedade absoluta, é um trabalho sem nenhuma
repercussão. Disse que se aproxima da proposta número dois da Matemá�ca, por ser contrário a
condensação e que é preciso criar um sistema que respeita e responda as necessidades da ins�tuição, sendo
preciso pensar em formas de conseguir começar semestre sem terminar o outro. Na sequência, a conselheira
Ana Paula disse que a condensação dos semestres é permi�da pela legislação, e que é preciso regularizar o
mais rápido possível o semestre e que o uso das tecnologias é importante colocar o material do semestre
com antecedência. Sobre a carga horária do aluno, Ana Paula disse que é preciso conscien�zar o aluno que
ele precisa fazer menos disciplinas pelo semestre, pois a situação é distante da condição ideal de aula como
consequência da pandemia. Falou que a situação da medicina requer um olhar diferenciado, mas isso já
acontece, pois a mesma tem um calendário próprio. Ainda disse que é preciso pensar nos alunos que irão
entrar e dos que entraram recentemente na ins�tuição, pois se corre o risco de ter menos alunos
interessados pela UFCAT o orçamento da universidade depende do número de alunos. Afirmou que as
dificuldades de aprendizagem tem muito a ver com a resistência ao EaD, pois o presencial não é garan�a de
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que o aluno está envolvido com os estudos e enfa�zou que não considera o EaD ideal, mas que ele tem uma
parte que pode contribuir com a aprendizagem. Logo mais, a conselheira Eliane Jus�no disse que a solução
deve atender a todos os cursos, e diante da proposta de um calendário condensado os cursos de engenharia
terão problemas, pois a média de carga horária nesses cursos é de 30 horas semanais e com a redução do
semestre, o aluno teria que dedicar 60 horas. Disse ainda que o fato do aluno cursar menos disciplinas por
semestre não atende os cursos de engenharia por conta da quan�dade dos pré-requisitos. Con�nuou
dizendo que o PSE tem 15 semanas, e a disciplina que ministra caiu na segunda, e por conta dos feriados,
teve 11 semanas e está tendo bastante dificuldade, sendo exaus�vo para ela e também para os alunos.
Nesse sen�do, o próprio PSE já está fazendo com que os alunos desistam do curso e adoeçam. Em seguida, o
conselheiro Cris�ano Morita perguntou como ficariam as disciplinas experimentais que demandam de aulas
em laboratórios. Pontuou ainda que considera di�cil não condensar o semestre, por conta da atual situação,
considera 50% de condensação inviável, mas não será possível fugir de diminuir as semanas le�vas e os
intervalos entre os semestres. Disse que não é bom ficar com um calendário atrasado, pois isso fará com que
a procura pela universidade diminua, bem como os alunos que já estão matriculados não vão ficar. Fernanda
informou que a mudança de setembro para novembro para que se propusesse uma retomada do calendário
acadêmico, a comissão teve o entendimento de que a universidade precisa dar uma reposta em consonância
com os documentos e legislações que têm sido aprovados pelo MEC e os documentos prorrogam o ensino
não presencial até 2021 e há uma preocupação de que não seja possível pensar em medidas de reposição
futuramente e a universidade precisa responder sobre o calendário acadêmico. O conselheiro Bruno
Franceschini disse que, frente ao estudo das situações das outras universidades, foi possível perceber que a
UFCAT está alinhada ao que essas outras ins�tuições têm feito e que a comissão não está trabalhando no
sen�do de precarização, está trabalhando no sen�do de se adequar frente à situação e diminuir os impactos.
O conselheiro Tiago Nunes destacou que o trabalho da comissão sempre procurou referencias em respostas
já construídas ou em construção em outras universidades e com isso verifica-se que as propostas da
comissão não estão apresentando nada de extraordinário e nem diferente do que se tem feito; frente a uma
situação excepcional é preciso pensar em estratégias excepcionais; dentre os aspectos que basearam as
propostas, há os mecanismos avalia�vos que são externos a universidade e demandam um cuidado, por
exemplo, ao olhar para os procedimentos e cronogramas estabelecidos pelo INEP se ficar sem concluintes
para os cursos que estão dentro do ciclo avalia�vo, há a possibilidade de uma avaliação in locco, e isso
acrescentaria mais trabalho e mais complexidade nas ações; é preciso pensar nas demandas de cada curso,
mas também as imposições e regramentos que a universidade é obrigada a cumprir. A conselheira Ana Marta
disse que o sistema oferece a possibilidade de oferta de turmas que não necessitam de uma frequência
presencial e para esse período de a�vidades não presenciais o sistema atendeu essa demanda, evitando
choques de horário, principalmente quando não há a necessidade de registro de horários; as a�vidades que
não puderem ser realizadas de maneira remota há uma comissão que está estudando as possibilidades de
um retorno presencial; os efeitos da Lei 14040 se encerram em 31/12/2021 e se não houver nenhuma
prorrogação e aí retorna a situação anterior, por exemplo, de no mínimo 200 dias le�vos anuais; sobre o
ques�onamento da carga horária dos alunos dos cursos de engenharia, disse que todo trabalho da comissão
teve o entendimento de uma condição excepcional que exige respostas excepcionais e que a sua atuação se
refere às questões técnicas, e por não estar em sala de aula não abordará as questões pedagógicas. A
conselheira Eliane ressaltou que as propostas para minimizar os impactos da atual situação não vão atender
as demandas das engenharias. O conselheiro Thiago Porto disse que acredita que as propostas da comissão
estão dentro da legalidade, mas o tamanho da redução dos semestres torna inviável a aprendizagem; no
universo da matemá�ca e da construção do raciocínio trabalha-se na construção e resolução de problemas
que demanda tempo e é preciso garan�r a aprendizagem dos conteúdos essenciais; quando se vê a
preocupação com ENEM e ENADE se ques�ona sobre onde estava essa preocupação quando se propôs o
PSE, pois era ní�do que teria esse problema. Thiago Porto também perguntou como ficaria a situação dos
estágios das licenciaturas que demandam 200 horas anuais, afirmou que os alunos já estão estrangulados
com o PSE que tem 15 semanas e ques�onou se a avaliação do PSE foi muito posi�va e se não há mais
interesse em formar aluno, uma vez que se propõe a oferta de menos disciplinas. Fernanda informou que o
PSE foi o primeiro ato que a UFCAT ins�tuiu a par�r do trabalho de vários meses de um GT, de consulta aos
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cursos de graduação e de levantamento de dados junto aos professores, alunos e técnicos administra�vos.
Na sequência, o conselheiro Alexandre Bueno disse que as propostas não irão atender as demandas de
todos; a construção de propostas de calendário deve ser realizada dentro da câmara de graduação e quem
não par�cipa está abrindo mão da sua contribuição e está aceitando a proposta que vem depois. Alexandre
agradeceu os professores Thiago Porto e Leonardo que apresentaram outras soluções, pediu para a comissão
compar�lhar as propostas de outras ins�tuições que condensaram os semestres, falou que a produção de
aulas assíncronas demanda mais carga horária e relatou que todos vão par�r para a retomada de um
calendário acadêmico após um período de muito trabalho e estresse. Con�nuou dizendo que orientar os
alunos a se matricular em metade das disciplinas ofertas é inviável para os cursos de saúde, citou erros dos
profissionais e afirmou que são em decorrência da precarização do ensino. Sugeriu abrir mão da entrada de
novos alunos em um ano ou então seguir os calendários acadêmicos propostos nos períodos de greve.
Fernanda informou que a reitoria seguiu o que está previsto no RGCG, que indica que a proposta de
calendário acadêmico deve ser elaborada por uma comissão nomeada pela Reitora e que numa reunião da
Câmara foram solicitados nomes de conselheiros para compor tal comissão, havendo a par�cipação da
professora Débora e do professor Tiago. Disse ainda que se trata de propostas, o debate está sendo realizado
e pode ser que a proposta seja rejeitada pelos conselheiros. O conselheiro Leonardo Fernandes pontuou que
é preciso encontrar uma alterna�va possível, que minimize as consequências dessa condição excepcional.
Fernanda disse que é o momento de discu�r e avaliar as propostas, caso entendam que é o momento de
votar, será feita a votação; mas caso entendam que seja preciso mais discussão, é possível agendar reuniões
extraordinárias. O conselheiro José Solazzi disse que não há condição de votar, é preciso conversar com os
docentes dos cursos. Con�nuou dizendo que é preciso garan�r os 45 dias de férias dos docentes, sendo
necessário tomar cuidado para não re�rar nenhum direito trabalhista. O conselheiro Thiago Porto
ques�onou se é preciso ter entrada de novos alunos em 2020.2, excepcionalmente, caso o curso tenha
interesse, sendo uma tenta�va de minimizar o impacto da demora da entrada de novos alunos. Fernanda
consultou os conselheiros sobre convocar uma reunião extraordinária para con�nuar os debates, após
diálogo dos coordenadores com os docentes dos respec�vos cursos de graduação. Os conselheiros
concordaram convocar reunião para a quarta-feira seguinte. Por fim, Fernanda agradeceu todos os presentes
pelo diálogo e decidiu-se que o conselheiro Leonardo enviará a proposta da Medicina para os demais
conselheiros, via SEI. Sendo assim, a presidente encerrou esta reunião às dezessete horas e vinte e um
minuto. 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, Conselheiro, em 09/12/2020, às 13:49,
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 Leonardo Vieira Fernandes, Coordenador de Curso, em
09/12/2020, às 14:42, 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 Tiago Ribeiro Nunes, Conselheiro, em 09/12/2020, às 15:15,
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 09/12/2020, às
15:16, 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 Liliane Do Nascimento Vale, Coordenador de Curso, em
09/12/2020, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
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nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Tavares Do Amaral, Conselheira, em 09/12/2020, às
15:17, 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 Thiago Porto De Almeida Freitas, Conselheiro, em
09/12/2020, às 15:18, 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 Neila Maria Mendes Borges, Coordenador de Curso, em
09/12/2020, às 15:21, 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
09/12/2020, às 15:22, 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 09/12/2020,
às 15:25, 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, Coordenadora de Curso, em
09/12/2020, às 15:26, 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 09/12/2020, às
15:26, 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 09/12/2020, às 15:27,
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 Ricardo Ribeiro Moura, Conselheiro, em 09/12/2020, às
15:27, 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
09/12/2020, às 15:27, 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 Cris�ano Morita Barrado, Coordenador de Curso, em
09/12/2020, às 15:29, 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 Mauro Antonio Andreata, Coordenador de Curso, em
09/12/2020, às 15:29, 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 Paulo Eduardo Gonçalves De Assis, Conselheiro, em
09/12/2020, às 15:30, 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 09/12/2020, às
15:32, 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 09/12/2020, às
15:32, 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, Conselheiro, em 09/12/2020, às
15:32, 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 09/12/2020, às
15:32, 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 09/12/2020,
às 15:33, 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 09/12/2020, às
15:33, 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 Eliane Aparecida Jus�no, Coordenador, em 09/12/2020, às
15:33, 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 09/12/2020, às 15:39,
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 09/12/2020, 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.

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 1706918 e o código CRC C3AD934E.

Referência: Processo nº 23070.054105/2020-11 SEI nº 1706918
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