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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 08/2020 - CRGR-RC

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (25/11/2020), às quatorze horas e três
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 extraordinário, sob a
presidência da professora Fernanda Ferreira Belo, Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação, os seguintes
conselheiros: Cris�ano Morita Barrado, Fernando Kennedy da Silva, Tiago Ribeiro Nunes, Thiago Porto de
Almeida Freitas, André Alves de Resende, Neila Maria Mendes Borges, Patrícia Francisca De Matos, Paulo
Eduardo Gonçalves de Assis, Liliane do Nascimento Vale, Alexandre de Assis Bueno, José de Lima Soares,
Simara Maria Tavares Nunes, Paulo Elias Carneiro Pereira, Eliane Aparecida Jus�no, Bruno Franceschini,
Cláudia Tavares do Amaral, Rafael de Ávila Rodrigues, Márcia Helena da Silva, Mauro Antônio Andreata, Ana
Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Donald Mark Santee, Maria Rita de Cássia Campos, Getúlio Nascentes da
Cunha, José Luis Solazzi, Jose dos Reis Vieira de Moura Junior, Ana Paula Pinheiro Zago, Débora Machado
Corrêa, Leonardo Vieira Fernandes, Ismar da Silva Costa e Marcio Luiz Fernandes Barbosa. Havendo quórum
e após o 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: Fernanda convidou o vice-reitor, professor Cláudio Maia, para
repassar informes sobre a atual situação da transição. O professor Cláudio disse que desde a criação da
UFCAT, a universidade está num processo de transição “alongada”; a lei que cria a UFCAT indica uma
transição automá�ca de alunos e servidores sem a necessidade de acordo e também a criação de cargos de
técnicos e de gra�ficações; para se criar os cargos, é preciso que eles estejam previstos na lei orçamentária e
os cargos da UFCAT estão na lei orçamentária de 2019; com isso, todas as trata�vas com o MEC durante os
anos de 2019 e 2020 foram no sen�do de que esses cargos fossem liberados e o que se conseguiu foi apenas,
no final de 2019, a nomeação dos cargos de reitores das universidades criadas; em 2020 teve-se a
informação que as gra�ficações seriam liberadas a par�r de 20 de maio de maneira escalonada e em 27 de
maio foi aprovada a lei complementar 173 que permi�u o pagamento de auxílio emergencial e proibiu o
estado de admi�r e contratar novos funcionários até 31/12/2021 o que inviabilizou o atendimento das
demandas das novas universidades, pois a exceção era contratação para reposição de algum cargo que já
exis�a; diante dessa situação, houve uma reunião com o Ministério da Educação na semana anterior que
teve como encaminhamento um projeto de lei complementar que indica que as universidades criadas
poderão prover seus cargos mesmo diante da lei complementar 173 e o projeto de lei está tramitando no
Senado; há o apoio da ANDIFES para que esses cargos possam ser efe�vados. Por fim, o professor pediu o
apoio e a compreensão de todos  e disse que apesar das dificuldades, a criação da UFCAT é muito
importante. Na sequência, o servidor Paulo Henrique Azevedo, da Diretoria de Tecnologia da Informação,
informou que a UFCAT vai con�nuar u�lizando o sistema SIG, no início do ano foi enviado O�cio para a UFRN
e já foram feitas todas as trata�vas para con�nuar com o sistema; no dia 11 de novembro foi publicado no
DOU o acordo de cooperação entre UFCAT e UFRN, o qual permite as futuras alterações no sistema para
atender as demandas da UFCAT; está sendo realizada a forma que será a migração do sistema e até julho não
será possível fazer nenhuma grande alteração no sistema, pois será preciso, num primeiro momento copiar
todos os dados da UFG; sobre as possíveis customizações e parametrizações é necessário fazer um pequeno
projeto para analisar a viabilidade e tempo necessário para realizar. Paulo também falou que em relação ao
SEI, já foi autorizado o direito de uso do SEI para a UFCAT; há uma comissão ins�tuída para trabalhar na
customização dos formulários e não será possível migrar todos os formulários de uma só vez, sendo
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necessário realizar um a um. Por fim, Paulo Henrique disse que, por conta dos aspectos de segurança e evitar
erros, há o entendimento de que é interessante fazer toda a trata�va ainda com a UFG, como tem sido feito,
com relação à matrícula dos veteranos e falou das dificuldades de coincidir dois semestres le�vos, sendo
necessário um estudo bastante criterioso para saber se é possível. O conselheiro Leonardo Fernandes
perguntou o período mínimo necessário entre dois semestres. Paulo disse que o tempo máximo seria 21 dias
para garan�r que não haja nenhum erro e atraso e por conta da excepcionalidade e do menor número de
alunos, talvez fosse possível reduzir para 15 dias, mas é preciso verificar com a UFG a possibilidade dessa
redução. No chat, o conselheiro Tiago Nunes informou que segundo a diretora de gestão técnica da UFG, é
preciso um intervalo de no mínimo 12 dias úteis. Fernanda lembrou que o encaminhamento da úl�ma
reunião era de que os coordenadores iriam conversar com os cursos e informou que o curso de Ciências
Sociais apresentou uma proposta e os representantes dos discentes parecem ter elaborado proposta.
Fernanda disse que os cursos de saúde tem garan�do um período maior, pelo menos nas discussões de
calendário acadêmico dos úl�mos anos. O conselheiro José Solazzi ques�onou como será a entrada dos
novos alunos de 2021, uma vez que não há a previsão de haver calendários simultâneos no SIGAA. Disse que
o curso de Ciências Sociais entende que é preciso um calendário com 16 semanas. A conselheira Eliane
Jus�no disse que o curso da Engenharia Civil entende que trabalhar com menos de 16 semanas inviabiliza o
funcionamento do curso; o aluno tem uma carga horária de 30 horas semanais; os alunos não estão
sa�sfeitos com o PSE que tem 15 semanas, pois não estão conseguindo acompanhar e pediram para diminuir
a quan�dade de a�vidade assíncrona. Por fim, Eliane ques�onou a legalidade do franqueamento do RGCG,
leu alguns ar�gos de tal regulamento e indicou que a melhor proposta é a segunda do IMTEC ou até mesmo
a primeira. Fernanda disse que a ideia é de uma construção cole�va de calendário; a UFCAT u�liza todos os
documentos da UFG por conta do processo de transição, mas a reitoria tem autonomia para elaborar
documentos próprios da UFCAT que se fizerem necessários e se houver o entendimento que para o
calendário acadêmico da UFCAT haja necessidade de franquear o RGCG isso é possível mediante novo
estudo; o MEC flexibilizou a exigência de 200 dias le�vos sem comprometer a carga horária, não havendo
ilegalidade na redução da quan�dade de dias le�vos. A conselheira Ana Marta informou que o ingresso do
estudante por SiSU deve ocorrer possivelmente em agosto; calendários simultâneos seria 2020-1 e 2021-1 ao
mesmo tempo, fato que o SIGAA não permite e havendo propostas dessa natureza é preciso entender o que
se pretende, se querem criar um sistema paralelo ou talvez realizar registros manuais; as alterações no
sistema demandam tempo e custos. O conselheiro José Solazzi disse que o ques�onamento sobre o
franqueamento tem a ver com a viabilidade. A conselheira Eliane Jus�no perguntou como fará com a carga
horária dos alunos quando da redução do número de semanas. Fernanda disse que a situação é nova e há
dificuldades em construir propostas, que há a autonomia de construir os próprios documentos com redução
da quan�dade de dias le�vos. Sobre a carga horária dos alunos, Fernanda disse que o fluxo curricular não é
obrigatório, quando se pensa em ensino remoto não se trata de uma simples transferência do presencial
para o online, é preciso que o curso e NDE verifiquem como é possível organizar o trabalho remoto
considerando as especificidades dos alunos e professores, demandando um esforço cole�vo. A conselheira
escreveu no chat que é preciso verificar se diante da excpecionalidade há a necessidade de verificar a
viabilidade de seguir a sugestão de fluxo presente no PPC. A conselheira Neila disse que o curso de Educação
Física avaliou, em reunião com o NDE, a viabilidade de garan�r o fluxo regular e em que condições isso
aconteceria, foi uma preocupação maior que sobre as datas de início e término ou a quan�dade de semanas
do semestre; mesmo antes das propostas dos calendários, o NDE do curso já estava organizando uma
avaliação do PSE, pois entende-se importante saber o que os professores e alunos estão pensando sobre o
PSE; há uma preocupação com a formação dos alunos, que não seja algo superficial, entende-se a
excepcionalidade, mas sem que seja um trabalho superficial. Con�nuou dizendo que se ofertou mais NL, pois
diversas disciplinas envolvem momentos de aulas prá�cas, as quais não são contempladas pelo ensino
remoto. Disse ainda que o curso tem suas par�cularidades, tem o corpo como centralidade e a prá�ca
sempre é privilegiada, bem como o contato �sico e a avaliação é de que disciplinas teórico-prá�cas não serão
ofertadas, numa tenta�va de diminuir o impacto na formação dos alunos, ao mesmo tempo entende-se que
é preciso repensar e decidir a definir a melhor proposta. Neila ques�onou se, considerando a
excepcionalidade, é possível ofertar, por exemplo, a disciplina “Natação 1” só teórica e a “Natação 2” só
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prá�ca, quando do retorno do trabalho presencial. Perguntou também se, havendo retorno presencial em
2021, o calendário aprovado sofreria alguma alteração. Por fim, disse que ainda faltam muitos
esclarecimentos, pois quando começam a discu�r no curso, há muitos ques�onamentos sem respostas. O
conselheiro Alexandre Bueno disse que a solução precisa atender as demandas de todos; a reitoria já indicou
que os cursos da saúde terão um calendário específico. Alexandre falou da diferença das quan�dades de
professores da UFCAT com relação a outras universidades, disse que a Enfermagem tem uma carga horária
de aula prá�ca extensa e indicou a necessidade de deixar claras as questões da curricularização da extensão.
O conselheiro Thiago Porto perguntou houve a consulta se a universidade poderia optar em receber
estudantes no 2020.2, caso o curso tenha interesse. Fernanda disse que conversou com a reitora e o
entendimento é que o semestre 2020.2 é ligado ao ano de 2020 e entrar em 2020.2 com um Enem e SiSU de
2021, seria um aluno do futuro entrando no semestre do passado. Thiago Porto disse que entende que essas
questões são mais relacionadas à escrita do edital e caso haja um retorno nega�vo do MEC, sugeriu que a
universidade pensasse em estratégias para diferentes formas de ingresso em 2020.2, como, por exemplo,
portador de diploma. Em seguida, disse que a Matemá�ca não consegue executar um calendário com 8 ou
12 semanas, os alunos do período noturno é em geral trabalhador, não terá espaço para par�cipar de
projetos e nem concorrer a bolsas e reforçou a importância de um semestre com 16 semanas. Fernanda
disse que há uma conversa sobre processos sele�vos alterna�vos, o que envolve questões financeiras e a
contratação ou convênio com outras ins�tuições, uma vez que a UFCAT não conta com Centro de Seleção
próprio. A conselheira Ana Marta informou que a entrada dos alunos não é apenas uma questão de escrita
de edital, pois o CGA faz, todo ano, a submissão de dados dos estudantes ao Censo que carrega dados do
ENEM e do SiSU, para cer�ficar que o aluno está matriculado na IES, referente ao período pelo qual ele foi
selecionado pelo sistema de seleção para o qual ele se inscreveu. Fernanda destacou que qualquer alteração
na forma de entrada dos alunos deve constar no PPC e informar o MEC. A conselheira Ana Marta disse que a
consulta ao MEC sobre as possibilidades de mudança nos períodos de entrada será feita, a reitoria já foi
comunicada e normalmente é o procurador ins�tucional que faz essa ponte com o MEC. Disse ainda que a
resposta pode demorar e que a discussão e aprovação do calendário não fiquem aguardando essa resposta
do MEC. Sobre o ques�onamento se haveria alteração no calendário quando de um retorno presencial, por
exemplo, Fernanda disse que muito provavelmente a reitoria convocará a comissão para repensar as
decisões frente a mudanças no cenário da pandemia e por enquanto, a discussão é numa perspec�va de
ensino remoto. Sobre a oferta de disciplinas teórico-prá�cas, Ana Marta disse que caso o aluno conclua
“Natação 1” e transfira para outra ins�tuição, a ementa indicaria uma parte teórica que o aluno não cursou,
o que geraria uma complicação. O conselheiro Alexandre sugeriu ofertar disciplinas teóricas e depois fazer o
aproveitamento. A conselheira Maria Rita disse que na Biologia há uma carga horária prá�ca muito extensa e
há disciplinas com pré-requisitos. O conselheiro José Solazzi disse que há dois limites: 12 dias úteis entre os
semestres e fazer coincidir os semestres com as entradas do SiSU em 2021 e 2022 com o calendário de
reposição. Disse também que após ouvir diversos cursos e percebeu que há um consenso sobre o calendário
com 16 semanas, pois é a proposta que atende esses dois limites. O conselheiro Cris�ano Morita disse que a
química se reuniu também para discu�r as propostas apresentadas, mas falta clareza sobre, por exemplo, as
aulas experimentais. Disse que não entendem que há um consenso sobre as 16 semanas na química, há uma
preocupação com a formação dos alunos e também com os alunos que vão entrar, pois a UFCAT é uma
ins�tuição nova que precisa atrair alunos, pois os recursos financeiros dependem da quan�dade de alunos.
Con�nuou dizendo que, numa situação ideal o melhor são as 16 semanas, mas é preciso entender que é um
momento excepcional. Falou que há um atraso de um ano e é preciso agir de modo a atenuar os impactos e
que isso seria ou diminuir a quan�dade de semanas ou o intervalo entre os semestres. Reforçou que é
preciso pensar se haverá alunos que esperarão seis meses para iniciar o curso na UFCAT. Sugeriu uma
discussão que parta do ques�onamento se querem ou não uma proposta com redução da quan�dade de
semanas do calendário. A conselheira Ana Paula Zago disse que não é possível pensar num calendário ideal,
pois é um momento excepcional e que os encaminhamentos são na busca de diminuir, o máximo possível, os
prejuízos. Relatou que a CGEN ofertou todas as disciplinas do primeiro semestre de 2020 no PSE e será
possível negociar com os alunos para que eles façam menos disciplinas durante o retorno do calendário e
que é preciso aproveitar as regras atuais que dão mais possibilidade de alterna�vas. Por fim, disse que é
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preciso entender que a comissão fez um trabalho cuidadoso, com estudo das possibilidades. O conselheiro
Leonardo Fernandes disse que as propostas não atendem os cursos da saúde e solicitou uma flexibilização
dos períodos para atender as necessidades desses cursos. O conselheiro José Solazzi disse que para os cursos
Medicina, Enfermagem, Engenharia, Matemá�ca e Ciências Sociais não é possível executar um calendário
com oito semanas e falou que se preocupa com a realização de votações. Fernanda disse que, com base nos
debates, a proposta de oito semanas poderia ser descartada e a de 16 semanas é di�cil de ser executada e
sugeriu uma votação sobre a possibilidade de condensação dos semestres e caso haja aprovação elencaria
uma comissão da Câmara que discu�rá uma proposta que atenda as demandas dos cursos. O conselheiro
Thiago Porto disse que para viabilizar o funcionamento dos cursos a primeira votação seria se querem
condensar ou não, em que condensação seria um semestre menor que 16 semanas, sem eliminar propostas.
Disse também que não concorda em cons�tuir uma nova comissão para sistema�zar propostas, pois é
necessário finalizar a reunião com uma proposta aprovada. A conselheira Ana Marta ques�onou sobre a
possibilidade de um calendário de 16 semanas dividido em dois blocos de oito semanas, sendo o primeiro
bloco 2020.1 e o segundo bloco 2020.2. Fernanda consultou os conselheiros sobre a possibilidade de fala de
uma discente, a qual foi aprovada com manifestação no chat. A aluna Bruna Alves disse que o movimento
estudan�l entende que a proposta de oito semanas é totalmente inviável e que a segunda proposta do
IMTEC é interessante, que conta com semestres divididos em dois momentos. Disse ainda, que seria possível
pensar em diminuir os intervalos nessa proposta do IMTEC para que os períodos diminuam de modo a se
alinhar mais rápido com o ano civil. O conselheiro Thiago Porto disse que a proposta dois do IMTEC pega o
segundo semestre de 2020 com o intuito de preservar as férias le�vas em julho. Sobre a proposta da
conselheira Ana Marta, alguns conselheiros se manifestaram no chat que tal proposta não poderá ser votada,
pois não foi discu�da nos cursos. Em seguida, colocou-se em votação a disponibilidade de condensar os
semestres le�vos do calendário acadêmico. Houve 20 votos favoráveis, oito contrários e três abstenções.
Fernanda indicou então que a segunda votação seria sobre as propostas de 8, 12 ou 15 semanas. A
conselheira Ana Paula sugeriu que também se inserisse a proposta três da comissão, que conta com alguns
semestres com oito semestres e outros com 12. O conselheiro Thiago Porto sugeriu que, caso, por exemplo,
a proposta de 8 semanas ganhasse, fizesse uma nova votação para saber qual proposta de 8 semanas: a com
apenas oito semanas ou a proposta que mescla oito e 12 semanas. O conselheiro Leonardo Fernandes
informou que uma proposta de 16 semanas já seria condensada para o curso de Medicina. O conselheiro
Alexandre Bueno indicou que con�nuar com a votação traria um desgaste desnecessário e sugeriu uma nova
discussão entre a comissão, uma vez que com as reuniões, há novas informações. Ana Marta disse que há
um consenso de que o calendário do curso de Medicina será um calendário a parte. Fernanda disse que
frente às considerações e manifestações no chat, será dado andamento nas votações. O conselheiro José
Solazzi disse que a necessidade da Medicina é a mesma da Engenharia Civil e Fernanda respondeu que há
três propostas de calendários, todos os cursos são subordinados ao calendário acadêmico e os cursos da
saúde têm um histórico de serem contemplados com um calendário que prevê a necessidade de um período
que atenda a carga horária bem maior. Con�nuou dizendo que não se está criando uma excepcionalidade
para o curso de Medicina, pois um período maior já ocorre historicamente. Ana Marta disse que a UFG
quando divulga o calendário das grandes datas é referente à maioria dos cursos. A conselheira Ana Paula
Zago disse que caso a proposta de 15 semanas tenha mais votos, é preciso, posteriormente, verificar se
quem votou em oito ou 12 semanas quer mesmo a proposta de 15 semanas. Ana Paula sugeriu também que
a votação poderia ocorrer a cada duas propostas, por exemplo: 8 ou 12? O conselheiro Getúlio da Cunha
sugeriu que se fizesse uma votação única e a que �ver mais voto será aprovada. O conselheiro Cris�ano
Morita sugeriu que se fizesse uma votação entre a proposta da comissão e a proposta do IMTEC. A aluna
Maria Luiza se manifestou apontando que a maioria dos alunos não é a favor da proposta de oito semanas,
que é importante pensar se a proposta aprovada terá adesão ou não por parte dos estudantes e indicou a
possibilidade dos alunos desis�rem dos cursos caso haja uma redução muito grande do número de semanas.
O conselheiro Thiago Porto disse que para cada proposta há dois cenários diferentes. A conselheira Eliane
Jus�no disse que se votar proposta da comissão e proposta do IMTEC favorecerá a proposta da comissão,
pois essa tem duas propostas. Em seguida sugeriu fazer uma votação consultando se querem votar
condensando as propostas de oito e 12 semanas ou se querem votar cada proposta separada. Com isso,
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colocou-se em votação se votariam as propostas de oito semanas e 12 semanas juntas, ou seja, propostas da
comissão e propostas do IMTEC. Houve 18 votos favoráveis, dois votos em abstenção e oito contrários. O
conselheiro Getúlio informou que ainda não tem retorno sobre se terá ou não compra de livros e qual o
valor. Na sequência, colocou-se em votação a proposta 8/12 semanas ou 15 semanas. Houve 16 votos para a
proposta de 8/12 semanas, 12 votos para a proposta de 15 semanas e três abstenções. Em seguida, colocou-
se em votação a proposta de oito semanas ou de 12 semanas. Houve 23 votos para 12 semanas, sete votos
para a proposta de oito semanas e uma abstenção. Logo mais, foi colocada em votação a proposta com 12
semanas ou a proposta mista com 8/12 semanas. Houve 16 votos para a proposta com 12 semanas, 11 votos
para a proposta mista com 8/12 semanas e duas abstenções. Fernanda indicou que para a próxima instância
irá a proposta de calendário acadêmico condensado de 12 semanas, a segunda proposta apresentada pela
comissão do calendário; foram cinco votações e bastante trabalho e debate. Sendo assim, a presidente
agradeceu a colaboração de todos e todas e encerrou esta reunião às dezessete horas e quarenta e seis
minutos. 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 14:41, 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 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 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 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 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
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.
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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 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 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 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 Cris�ano Morita Barrado, Coordenador de Curso, 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 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 Mauro Antonio Andreata, Coordenador de Curso, 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 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
15:33, 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 Paulo Elias Carneiro Pereira, 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 Andre Alves De Resende, 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.
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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 15:40,
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 09/12/2020, 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 1730641 e o código CRC 94F289D9.

Referência: Processo nº 23070.054105/2020-11 SEI nº 1730641
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