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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

ATA DE REUNIÃO Nº RGC 04/2021 - UAECISAU-REJ

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e sete minutos, via
videoconferência, via videoconferência, reuniram-se os docentes do Curso de Medicina da Regional Jataí.
Es�veram presentes: Juliete Teresinha Silva (coordenadora do curso), Ademar Caetano De Assis Filho,
Adriana Queiroz Arantes Rocha, Ana Amelia Freitas Vilela, Ana Paula da Silva Perez, Aparecida de Lourdes
Carvalho, Bárbara de Lima Lucas, Carla Silva Siqueira Miranda, Danielly Chris�ne Vargas De Espindula
Leite, Eduardo Bene�, Esteban Nicolas Lorenzon, Ewerson Jacobini Lo�e, Gabriela Borges Carvalho, Hélio
Ranes De Menezes Filho, Júlia de Miranda Moraes, Ludimila Paula Vaz Cardoso, Leonardo Dias Carrijo,
Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, Luciana De Moraes Bernal Meneguini, Mariana Bodini Angeloni,
Michelle Rocha Parise, Myrian Carolina Queiroz Oliveira, Pedro Vinícius Leite, Roberto Fabiano Cintra
Farias, Rosane Gouveia Vilela Machado, Sandra Maria Alkmim Oliveira, Vanessa Rafaela Milhomem Cruz
Leite,  os técnicos-administra�vos: Cinthia Alencar Pacheco, João Pedro Lourenço Mello, Victor Da Silva
Siqueira, e a discente Marcela Costa de Almeida Silva. 1. Informes: Juliete pede para a Ana Paula iniciar
falando da COREME. A Ana Paula inicia que para a residência médica já existe o COREME do curso, que é
coordenado pela Elizangela e existe cinco residências médicas cadastradas (na área de medicina da
família e comunidade, clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia; e urgência e emergência) que
estão aguardando aprovação. A residência médica estará com o CNPJ da Universidade Federal de Jataí
associada a FUNDAHC. 2. Aprovação das Atas: A Juliete inicia falando que as atas foram enviadas,
previamente em cada email, para aprovação e também foi disponibilizado, via aplica�vo de mensagens,
para que todos �vessem ciência. Reitera que pretende deixar todas atas prontas e aprovadas ate o final
do seu mandato na coordenação. Todos aprovaram as atas. A lista de presença desta presente reunião foi
disponibilizada via chat. 3. Solicitação de Redistribuição de TAE: A Ana Paula inicia falando que o Victor é
um TAE que atua no Laboratório de Habilidades e Simulações em Saúde e pediu a redistribuição para o
Ins�tuto Federal – Urutaí. Em contrapar�da, o IF mandará um código de vaga para o curso. O segundo
lugar do concurso de enfermeiro está alocado no Hospital Veterinário em outro cargo, porém é um
enfermeiro e seria aproveitado para o curso de medicina no cargo de enfermeiro. Caso este enfermeiro
não queira vir para o curso, o concurso de enfermeiro ainda está vigente e poderá ser chamado o terceiro
lugar. O Fernando Filgueira esclarece que o que está lotado na Hospital Veterinário é nível D com
aprovação em concurso nível E e que já manifestou interesse em ser aproveitado no concurso nível E
várias vezes. O TAE Victor esclarece que é um processo de redistribuição com triangulação entre Jataí,
Urutaí e Goiânia e que o código de vaga voltará a ins�tuição. A Juliete coloca em votação e todos foram a
favor da redistribuição. Ela acrescenta que o processo tramitará rápido e não prejudicará o retorno das
aulas prá�cas presenciais em caráter emergencial, como está sendo proposto o retorno. A Cinthia
colocará uma cer�dão em ata com a aprovação da reunião. 4. Prorrogação do Afastamento de Docente
para Doutorado: A Juliete fala que é uma solicitação do professor Gilberto e que a Cinthia explicou a
Juliete que todos tem direito a prorrogar o doutorado por mais um ano e que passar na reunião era
importante para prorrogar o contrato da professora subs�tuta, Jéssica. O Gilberto pediu prorrogação por
mais seis meses e jus�ficou que devido a pandemia, a coleta de dados dele ficou prejudicada e não
conseguiu finalizar. Juliete coloca em votação e todos foram a favor da prorrogação do doutorado do
Gilberto e da prorrogação do contrato da Jéssica. 5. Calendário Acadêmico 2021/1 e 2021/2: A Juliete
inicia falando que algumas mudanças foram realizadas e pede a Ana Paula para explicar. A Ana Paula
esclarece que não foi possível iniciar em setembro para o curso não se distanciar das datas dos demais
cursos e também para ter tempo para que os professores se organizem e os alunos sejam vacinados para
iniciar as prá�cas no semestre 2021/1. O calendário do curso de medicina, aprovado em CONSUNI, que
ela apresentou após as mudanças ficou com o semestre de 2021/1 iniciando dia 04/10/2021, recesso
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natalino entre os dias 19/12/2021 a 10/01/2021 e término do semestre dia 26/02/2022. Já o semestre de
2021/2 o curso de medicina iniciará e terminará junto com os demais, tendo no total dezesseis semanas.
Isso não é uma mudança permanente e nem precisará colocar em PPC. O Fernando Filgueira ques�ona
como a coordenação planejou essa redução de duas semanas no calendário do curso. A Ana Paula explica
que essa mudança no calendário 2021/2 não foi eles que planejaram, inclusive no calendário que �nha
sido feito anteriormente seriam dezoito semanas, mas que o curso teve que adequar e cumprir o
proposto para este semestre especificamente. Essa redução de carga horária no curso de medicina
também aconteceu em outras ins�tuições. O Fernando Filgueira reitera que a Universidade deve
perceber que a medicina tem uma carga horária diferente e que o curso deve se posicionar e não aceitar
essa sobrecarga para a�ngir as mesmas semanas dos demais cursos ou o curso assume sempre esse
cronograma. A Ana Paula e a Juliete explicam que é de caráter excepcional essa mudança nesse semestre
específico. A Júlia acrescenta que isso ocorreu devido a pandemia e que os demais cursos também terão
as semanas reduzidas e que isso afetou a todos. Também fala que saiu uma resolução que o curso não
pode acabar o semestre após o fechamento do calendário ins�tucional, pode antes e até mesmo junto
dos demais cursos, mas não depois. A Juliete fala em relação ao calendário para os alunos do internato
ainda está ocorrendo ajustes, devido a matricula dos alunos. 6. Nova Coordenação do Curso: A Juliete
inicia a pauta comunicando que o mandato da atual coordenação acaba dia vinte e um de julho e que o
tempo até iniciar o semestre, tempo de dois meses, será bom para que a nova coordenação se adapte.
Na úl�ma reunião da atual coordenação será mostrado relatórios do que foi feito e o que está em
andamento. Essa pauta foi inclusa, pois falta apenas vinte dias para a nova coordenação do curso assumir
e ainda não há ninguém para assumir. Ressaltou que para os cargos de coordenador e vice-coordenador
tem que ser médicos e para o cargo de coordenador pedagógico pode ser professor com dedicação
exclusiva, que no caso a professora Carla já se disponibilizou em assumir. A Juliete pede para os
professores médicos se disponibilizarem, pois, de qualquer forma, ela e a Ana Paula deixarão os cargos
assim que a portaria expirar. Ainda acrescenta que o curso está forte, bem estruturado, que já tem o
internato ocorrendo, tem o COREME, tem cinco programas de residência médica cadastrados com
chances de dar certo para começar a ser implantado. Ressalta ainda as professoras médicas Elizangela e
Miriam que ajudam muito o curso, a primeira na coordenação do COREME e a segunda na secretaria de
saúde do município. A Carla pede fala e diz que muitos já sabem o mo�vo dela ter saído da direção do
CISAU, que foi por mo�vo de doença na família e que ela tem ficado metade do mês em jataí e outra
metade fora. Acrescenta que talvez este não seria o melhor momento para assumir a coordenação
pedagógica, mas que devido aos mo�vos que a Juliete mesmo disse e para não deixar o curso na mão ela
se disponibilizou a assumir o cargo, pois acha injusto ninguém se disponibilizar a ajudar o curso que está
tão bem hoje. A Juliete fala que quando ela assumiu, ela falou que não teria tempo para par�cipar das
reuniões e os vices-coordenadores ajudaram ela. Com a pandemia as reuniões passaram a ser online e
ela consegue par�cipar e acredita que daqui para frente as reuniões serão nesse formato online, pois
mais pessoas par�cipam e é mais fácil para todos pelos horários. A portaria do professor Vinicius,
coordenador do internato, foi renovada e ele con�nuará na coordenação do internato. A discente
Marcela fala que os discentes estão em um curso de excelência, único com nota cinco no ENADE no
estado e que o centro acadêmico con�nuará ao lado da nova coordenação. A Juliete pergunta se alguém
quer se manifestar, senão a reunião está acabada. A Juliete acrescenta que esse manifesto é até mesmo
no sen�do de ajudar a achar uma solução e lembra que a Michele até ficou chateada, pois na úl�ma
eleição para coordenador foi feito sorteio e sortearam os que seriam os próximos coordenadores e que
isso foi documentado. A Juliete explica que não sabe se segue o sorteio ou se simplesmente a atual
coordenação deixa quando o prazo acabar e a unidade junto com reitoria resolva esse problema. A Carla
explica que se não aparecer ninguém querendo a coordenação e a vice-coordenação, esse problema irá
para a unidade que poderá colocar na coordenação professor de outro curso, mesmo não sendo médico.
Acrescenta que é decepcionante para o curso presenciar isso, pois há mais vagas de médicos no curso
que docentes em outros cursos e que é triste ver que os médicos não queiram assumir o curso em que se
formaram. A Ana Paula também fala que para eles se formarem médicos, outros médicos �veram que
assumir coordenações dos cursos, que sem médico não tem como ter o curso de Medicina. O Fernando
Filgueira fala que não acredita que o que a Carla disse ocorrerá, pois um médico tem que assumir a
coordenação e não tem como ser um docente de outro curso. Ele acredita que a reitoria nomeará um
médico para assumir o curso e pede para ouvir os médicos, principalmente os mais an�gos no curso, do
porque da dificuldade em assumir a coordenação do curso. O professor Ademar inicia sua fala lembrando
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que quando entrou no curso, há quatro anos, houve outras ideias para resolver esse problema, como o
de tempo no curso, ou seja, o professor que está a mais tempo no curso tem mais experiencia e assume a
coordenação, passando de um por um e, assim, todos assumem em algum momento a coordenação,
método que o professor considera justo. Outro método que ele disse que outros lugares u�lizam é o da
pessoa que afastou retornar e assumir. O Ademar acrescenta que não sabe se age pela emoção e assume,
ou pela razão que não vê como assumir diante de tantas responsabilidades e compromissos que já tem
no curso, fora que está terminando o mestrado, é pai de uma menina de um ano e oito meses, tem o
consultório e não se sente preparado a assumir um cargo administra�vo no momento. Ele ques�ona
porque não seguir o que já foi estabelecido, como o de tempo no curso ou o sorteio, porque já tem uma
estratégia que aprovada por todos. A Júlia fala que tem pessoas que precisam se doar mais e dá o
exemplo da Carla, pela a�tude louvável de assumir, no momento que ela está vivendo, a coordenação
pedagógica. Ela concorda com o Ademar e acha justo o professor mais an�go assumir a coordenação,
mas que se aprovassem isso todos teriam que aderir e não quebrar, como foi com o sorteio. Ela solicita a
Juliete um encaminhamento para fazer um documento que determinará as sucessões posteriores da
coordenação ocorrerão em forma sorteio ou no professor de mais tempo de docência. Isso é importante
para que na próxima reunião tenha um nome. A Juliete salienta que será enviado para unidade o que
ficou aprovado na úl�ma eleição, que foi o sorteio, e deixará para eles resolverem. A Michele fala que o
curso é uma bagunça, pois decidem uma coisa e não cumprem e concorda com o Ademar. Ela propõe
detalhar no documento que nas próximas vezes os mais an�gos assumam a coordenação, mas levando
em conta se já não assumiram um cargo administra�vo no curso, como coordenação de internato ou
coordenação de residência. O professor Juliano jus�fica não assumir a coordenação, pois assumiu
recentemente a diretoria técnica do Hospital das Clínicas ficando inviável, neste momento, assumir a
coordenação do curso também, mas se disponibilizando a ajudar no que for possível a nova coordenação
auxiliando nas a�vidades do internato e da residência dentro do hospital. O Fernando Filgueira dá a
sugestão de analisar junto a unidade da possibilidade do coordenador assumir e não precisar cumprir a
carga horária de ensino, podendo colocar outros professores médicos para auxiliar nas a�vidades de
ensino. A Juliete acha uma boa ideia, mas deixará para a unidade e a reitoria resolver. O Ademar
agradeceu pelo serviço prestado pela Juliete e a Ana Paula e pediu novamente para decidir qual critério
será u�lizado para definir os próximos coordenadores, pois acha vexatório essa decisão ir para a unidade
e reitoria. A Juliete fala que o sorteio que foi feito está válido e será enviado a unidade, porém a Júlia
pede para rever, pois muitos professores saíram ou estão afastados. A Michele fala que o próximo a
assumir a coordenação pelo sorteio seria o professor Luiz Carlos Bandeira e que está em ata que ninguém
optou eleger o coordenador por tempo de trabalho no curso. A Júlia lembra que quando o sorteio foi
realizado era um coordenador médico e um vice-coordenador de dedicação exclusiva. Não exis�a ainda a
alteração que o vice-coordenador também teria que ser médico. A Michele concorda com novo sorteio se
for o caso. A Juliete fala de manter o sorteio e acredita que tendo o coordenador é mais fácil alguém se
disponibilizar a ser o vice-coordenador. O professor Luiz Carlos Bandeira pede fala e jus�fica que é um
professor de vinte horas, especialista, dando aula de três sub-módulos. Acredita que por problemas
polí�cos pode atrapalhar o curso e isso ele não quer e dá seu nome para o cargo de vice-coordenador. A
Michele sugere sempre que uma coordenação es�ver com o prazo quase finalizando realizar um sorteio
para o sucessor, pois o sorteio de muitos a longo prazo não é eficiente, visto que muitos médicos podem
assumir outros cargos e posições. A Juliete pergunta se sorteia o nome do coordenador ou se espera uma
semana e realiza esse sorteio. A Michele acredita que refazer o sorteio é a melhor opção. O Fernando
Filgueira sugere elaborar uma lista com os possíveis candidatos a serem sorteados, excluindo os
professores que estão em cargos administra�vos e que direta ou indiretamente estão relacionados com o
curso. A Michele fala que em reuniões anteriores já foi falado da nova coordenação e que esta atual
reunião é justamente para resolver sobre o assunto e concorda em elaborar uma tabela e colocar o que
cada professor está fazendo no curso administra�vamente e sugere talvez diminuir o tempo de gestão de
cada coordenação para que não sobrecarregue ninguém e todos professores assumam essa
responsabilidade. Lembra que o mínimo é um ano e o máximo são dois anos. O Fernando Filgueira acha
um ano pouco tempo para trocar a coordenação e a Júlia concorda. A Juliete pede um prazo de quinze
dias para todos amadurecem a ideia e fala que esses critérios de inclusão e exclusão não funcionarão,
pois com o decorrer do curso aumentará a demanda por cargos administra�vos e quase todos não serão
mais elegíveis por esses critérios. Ela acha melhor colocar todos os nomes no sorteio e no máximo re�rar
apenas quem assumiu cargos de gestão pública municipal. O Ademar pede atenção a sugestão que fez
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sobre o tempo de docência de cada professor, o mais velho de curso seria o coordenador enquanto que o
vice-coordenador, no próximo mandato, se torne o coordenador e assim sucessivamente. O Fernando
Filgueira fala que muitos cursos adotam esse critério e assim todos ficam sabendo a hora que irão
assumir. A Michele disse que isso foi muito discu�do na reunião quando decidiram pelo sorteio e a
maioria não aceitou esse critério de tempo de docência. A Juliete fala que nesse processo de achar um
novo coordenador, excluiria quatro pessoas: a Miriam, a Elizangela, o Juliano e o Luiz Carlos Bandeira. O
Luiz Carlos Bandeira pergunta se o Fernando Meneguini não aceita assumir a coordenação e acrescenta
que o sorteio foi o método escolhido por todos e que não deve mudar, e que todos devem assumir suas
responsabilidades dentro curso. A Adriana acredita que todos fazem o melhor que pode, pois todos
amam o curso. Ela fala que o salário é baixo e que está no curso por amor, e ela assumiu
responsabilidades no NDE, no COREME fazendo o melhor que consegue. Ela acredita que critérios de
exclusão podem ser injustos para outras pessoas e não crê que é a melhor opção e que a ideia
implantada na reunião hoje, de um novo sorteio, deve ser amadurecida. A Juliete pede o encerramento
da reunião e pede para todos amadurecerem a ideia e marcará uma reunião para decidir o novo
coordenador. A Michele agradece ao trabalho realizado pela Juliete e a Ana Paula e disse que sabe o quão
extenuante foi o trabalho delas e pede o envolvimento de todos, pois tem professores trabalhando por
muitos outros. A Juliete agradece a todos e sai da reunião. A Ana Paula con�nua conduzindo a reunião e
fala que não acredita que o sorteio é a melhor opção. O Ademar fala que seria bom o curso seguir
modelos já implantados e que dão certo, pois o curso é novo e dá tempo de mudar e implementar um
modelo que dá certo, evitando esse desgaste nas trocas de coordenação. E caso algum professor peça
exoneração, Jataí tem ganhado profissionais cada vez melhores e que estão dispostos a dar aula. A Júlia
concorda e acredita que teria que ter uma votação para decidir entre sorteio ou tempo de docência e, a
par�r daí, votar um nome. O Fernando Filgueira concorda. A Ana Paula coloca em votação se o método
escolhido será o tempo de docência ou sorteio, porém o quan�ta�vo de pessoas não é suficiente. O
Fernando Filgueira dá ideia de fazer pelo telegram e a Júlia pelo google forms. A Ana Paula pede ajuda
Júlia e a TAE Cínthia para elaborar essa votação no google forms, colocando o tempo de docência acima
de três anos e excluindo os nomes que a Juliete citou. O Esteban se mostra receoso se todos vão aderir
ao que será votado ou irá ocorrer como na úl�ma reunião em que votou sobre o sorteio e agora querem
mudar. O Hélio sugere que independente do método, poderia a dupla dividir a coordenação, por exemplo
o coordenador agora ficaria um ano e a dupla dele o ano seguinte de coordenador. O Fernando Filgueira
agradece o empenho de quem elaborou o documento do sorteio, mas pede para esquecer esse método e
colocarem em votação de novo, pois vê que não funcionou. A Júlia, o Fernando Filgueira e o Hélio
concordam em ser um ano coordenador e um ano vice-coordenador, totalizando a dupla dois anos na
coordenação. Ressaltaram ser importante ocorrer nova votação (seja qual método for) uns três meses
antes da atual coordenação acabar. A Carla propõe corrigir a resolução que ela, o Esteban e a Michele
haviam feito antes para deixar documentado o que vai decidido. O Esteban disse que não ajudará mais
nessa parte. Fica decidido votar no google forms qual método será escolhido, o sorteio ou por tempo de
casa. O Fernando Filgueira pergunta ao Luiz Carlos Bandeira se por ele pode ser esse ano na vice-
coordenação e ano que vem como coordenador e o Luiz Carlos Bandeira disse que con�nuará como vice-
coordenador. O Fernando Filgueira pede para colocar no documento que para esta gestão o revezamento
ainda não será válido, começando na gestão seguinte. A Júlia fala que para a votação do método vai
colocar os critérios de exclusão que são: se assumiu cargo de gestão pública, se foi coordenador do curso,
se é coordenador do internato ou COREME, ou se está no estágio probatório. No grupo de WhatsApp
será disponibilizado o que ficou decidido em reunião e logo depois será enviado o formulário para
votação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos presentes.

 

Docentes:

Ademar Caetano De Assis Filho

Adriana Queiroz Arantes Rocha

Ana Amelia Freitas Vilela

Ana Paula da Silva Perez

Aparecida de Lourdes Carvalho
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Bárbara de Lima Lucas

Carla Silva Siqueira Miranda

Danielly Chris�ne Vargas de Espindula Leite

Eduardo Bene�

Esteban Nicolas Lorenzon

Ewerson Jacobini Lo�e

Gabriela Borges Carvalho

Hélio Ranes De Menezes Filho

Júlia de Miranda Moraes

Juliete Teresinha Silva

Ludimila Paula Vaz Cardoso

Leonardo Dias Carrijo

Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior

Luciana De Moraes Bernal Meneguini

Mariana Bodini Angeloni

Michelle Rocha Parise

Myrian Carolina Queiroz Oliveira

Pedro Vinícius Leite

Roberto Fabiano Cintra Farias

Rosane Gouveia Vilela Machado

Sandra Maria Alkmim Oliveira

Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite

 

Técnicos-administra�vos:

Cinthia Alencar Pacheco

João Pedro Lourenço Mello

Victor Da Silva Siqueira

 

Discente:

Marcela Costa de Almeida Silva.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rafaela Milhomem Cruz Leite, Professora do
Magistério Superior-Subs�tuta, em 07/07/2021, às 17:33, 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 Júlia De Miranda Moraes, Professor do Magistério
Superior, em 07/07/2021, às 17:44, 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 Juliete Teresinha Silva, Coordenador, em 07/07/2021, às
17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

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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Documento assinado eletronicamente por Cinthia Alencar Pacheco, Secretário Execu�vo, em
07/07/2021, às 17:52, 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 Barbara De Lima Lucas, Professora do Magistério
Superior, em 07/07/2021, às 17:57, 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 Ewerson Jacobini Lo�e, Professor do Magistério
Superior, em 07/07/2021, às 18:04, 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 Pedro Vinicius Leite De Sousa, Professor do Magistério
Superior, em 07/07/2021, às 18:08, 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 João Pedro Lourenço Mello, Técnico de Laboratório, em
07/07/2021, às 18:15, 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 Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, Professor do
Magistério Superior, em 07/07/2021, às 19:00, 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 Luciana De Moraes Bernal Meneguini, Professora do
Magistério Superior, em 07/07/2021, às 21:44, 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 Roberto Fabiano Cintra Farias, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 07:52, 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 Mariana Bodini Angeloni, Professora do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 07:59, 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 Da Silva Perez, Professora do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 08:55, 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 Márcia Carolina Mazzaro, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 09:03, 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 Michelle Rocha Parise, Professor do Magistério Superior,
em 08/07/2021, às 10:18, 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 Victor Da Silva Siqueira, Técnico, em 08/07/2021, às
11:05, 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 Sandra Maria Alkmim Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 11:51, 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 Ana Amelia Freitas Vilela, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 14:25, 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 Esteban Nicolás Lorenzón, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 14:57, 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 Hélio Ranes De Menezes Filho, Professor do Magistério
Superior, em 08/07/2021, às 18:42, 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 Carla Silva Siqueira Miranda, Professora do Magistério
Superior, em 09/07/2021, às 07:37, 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 Gabriela Borges Carvalho, Professora do Magistério
Superior-Subs�tuta, em 10/07/2021, às 20:16, 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 Ludimila Paula Vaz Cardoso, Professor do Magistério
Superior, em 12/07/2021, às 13:41, 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 Leonardo Dias Carrijo, Professor do Magistério Superior,
em 12/07/2021, às 17:37, 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 Adriana Queiroz Arantes Rocha, Professora do Magistério
Superior, em 15/07/2021, às 07:06, 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 2195573 e
o código CRC 054DABF7.
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