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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 008/2021 - PROGRAD

Ata da Reunião Ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação
Tutorial na Universidade Federal de Goiás (CLAA-PET/UFG), realizada no dia 10 de setembro de 2021, com
os seguintes pontos de pauta: (1) Aprovação da ata da reunião anterior; (2) Informes PRPI; (3) Informes
PROEC; (4) Análise do Relatório e Prestação de Contas; (05) ECOPET e ENAPET; (06) CONPEEX; (07) Edital
de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores; e (08) Outros assuntos. Às dez horas do
dia 10 de setembro de dois mil e vinte e um, na sala virtual de link: h�ps://meet.google.com/rcs-wyfd-
hgg, reuniu-se o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, Tutores e Alunos do PET/UFG, com a
presença dos seguintes membros: Prof. Kléber Mendes de Figueiredo, presidente do CLAA/PET/UFG; Prof.
Leonardo de Queiroz Moreira, representante Prograd, TA. Larissa Santos Pereira, representante da PRPI;
Profª. Le�cia Gonçalves de Almeida (PET Bio) e Prof. Eduardo Gonçalves Rocha (PET Vila Boa), �tulares;
Profª. Andreia Aoyagui Nascimento (PET EMC) e o Prof. Hélio Galdino Júnior (PET Enfermagem),
suplentes, representantes dos tutores. Representantes dos bolsistas: Jordana Menezes Barbosa Silva (PET
MAT), Giovana Souza Oliveira (PET NUT), Brunno Inácio Lima (PET GEO) e Victor Manoel Nascimento Rosa
(PET EngAli). Presença dos tutores: Profª. Adriana Régia M. de Souza (PET EngAli), Profª. Marília
Mendonça Guimarães (PET NUT), Prof. Ronan Eustáquio Borges (PET GEO). Presença dos pe�anos:
Débora Cris�na Serra Pinheiro (PET EMC), Washington Luiz do Nascimento (PET Bio), Adrielly Rodrigues
Noleto e Mariana Mangucci Calil (PET EngAli) e Geovana Lara Clemente Rocha (PET Vila Boa). Constatada
a existência de quórum, o Presidente do CLAA-PET/UFG - Prof. Kléber Mendes de Figueiredo inicia a
reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, dando con�nuidade aos pontos de pauta, passa
para o item (1): Aprovação da ata da reunião de 13/08/2021. Colocada em discussão, em votação:
Aprovada pela maioria dos membros e uma abstenção. Passando para o item (2): Informes PRPI: Prof.
Kléber passa a palavra para a representante da PRPI. Larissa Santos destaca que não há novidades nas
a�vidades da PRPI. Informa que o programa de iniciação cien�fica já está na fase de implantação das
bolsas e indicação dos contemplados. Informa, ainda, que a agenda do Programa Diálogos em Pesquisa e
Inovação, ainda não foi liberada. Destaca que a par�r de outubro retornaram as palestras. Passando para
o item (3): Informes PROEC: A representante da PROEC não compareceu. Passando para o item (4):
Análise dos Relatórios e Prestações de Contas: Prof. Kléber destaca que temos alguns relatórios e
prestações de contas para serem analisados e que aqueles que já estavam prontos, o professor Israel já
enviou para o CLAA. Observa que os tutores que, dentro das sugestões apresentadas, quiserem fazer
ajustes, basta solicitar que ele fará a devolução do relatório e da prestação de contas. Em seguida, o Prof.
Eduardo Rocha (PET, Vila Boa) apresenta parecer sobre relatório do PET Enfermagem Goiânia. Destaca
que O PET Enfermagem propôs desenvolver 19 a�vidades em 2020, totalizando 14.350 horas,
distribuídas. Extensão: PET-Pirô (500 horas), não desenvolvido; PET no espaço das profissões (500 horas),
não desenvolvido. Semana da Enfermagem da FEN/UFG (1000 horas), plenamente desenvolvido.
Campanha de vacinação HINI: DRIVE THRU (100 horas), plenamente desenvolvido. PET na saúde do idoso
(1000 horas), parcialmente desenvolvido. Primeiros socorros - capacitando professores do ensino
fundamental (500 horas), parcialmente desenvolvido. Grupo de gestantes (1000 horas), parcialmente
desenvolvido. Ensino: Aulão do PET (200 horas), não desenvolvido. Visitas técnicas PET Enfermagem (500
horas), não desenvolvido. Recepção dos calouros (100 horas), plenamente desenvolvido. PET informa
(300 horas), plenamente desenvolvido. Reunião de tutoria administra�va PET Enfermagem (1500 horas),
plenamente desenvolvido. Reunião de atualidades (1000 horas), plenamente desenvolvido. Cine PET (150
horas), parcialmente desenvolvido. PET libras: Comunicando com as mãos (500 horas), parcialmente
desenvolvido. Pesquisa: Padrão de uso do smartphone no cenário de assistência e inves�gação de
biofilme (1000 horas), plenamente desenvolvido. Alto, intermediário e baixo desempenho acadêmico:
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perspec�va do discente de um curso de Enfermagem (500 horas), plenamente desenvolvido.
Conhecimento de professores de nível fundamental sobre primeiros socorros (500 horas), parcialmente
desenvolvido. A visão do LGBTQ+ frente ao processo de saúde - doença e o reflexo na assistência à saúde
(1000 horas), parcialmente desenvolvido. Sinte�za que das 19 a�vidades propostas pelo Grupo, 8 foram
plenamente desenvolvidas, 4 não foram desenvolvidas em razão da pandemia e 7 foram parcialmente
desenvolvidas. As a�vidades não desenvolvidas e aquelas parcialmente desenvolvidas foram jus�ficadas
em razão da pandemia de COVID-19. Da carga horária planejada, 1700 horas não foram cumpridas, mas
devidamente jus�ficadas. Diante do exposto, manifesta-se pelo deferimento do relatório apresentado.
Colocado em discussão. Em seguida, apresenta parecer sobre a prestação de contas do PET Enfermagem.
Informa que o Grupo recebeu R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos) reais de verba custeio em 2020, gastos
da seguinte forma: Aquisição de uniformes para os integrantes do grupo: R$ 1.930,00 reais; Inscrição da
Pe�ana Carmem Gabriela Bianchini, no XVII Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia
hospitalar, para apresentação de trabalho desenvolvido no PET, R$ 100 reais. Taxa de Publicação do ar�go
cien�fico produzido pelo Grupo PET enfermagem na Revista Eletrônica de Enfermagem. R$ 500,00 reais.
Curso de libras para os integrantes do PET Enfermagem: R$ 2.270,00 reais, totalizando um gasto de R$
4.800,00 reais. A totalidade dos gastos atendeu os Arts. 4°, 5° e Anexo II da Resolução n° 36, de 24 de
setembro de 2013 do FNDE, que regulamenta a verba de Custeio do PET. Encerra seu parecer, pela
aprovação da prestação de contas 2020, do PET Enfermagem Goiânia. Colocado em discussão. Em
seguida, a Profª. Marília M. Guimarães (PET NUT) apresenta parecer sobre a prestação de contas do PET
Geografia, o grupo recebeu R$ 4.800,00 – Aquisição de materiais de consumo e serviços prestados por
pessoa jurídica, tais como: material de expediente, manutenção de so�ware, serviços de cópias e
reprodução de documentos e confecção de uniformes. Discriminação das despesas: ar�gos de papelaria,
formatação de notebook e computador desktop, fotocópias e serviços gráficos, constantes no extrato,
mostraram-se per�nentes ao previsto no manual de orientações para custeio do Programa de Educação
Tutorial. Manifesta-se pela aprovação da prestação de contas do PET Geografia para o ano de 2020.
Colocado em discussão. Em seguida, Prof. Kléber lê parecer do PET Geografia sobre o PET Ciências
Sociais. Destaca que as anotações da NF 122, de 30/03/2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sugere, se possível, alterar �po de lançamento, descrito como aquisição de material de consumo, pois a
NF é de prestação de serviço. Sugere mudar, conforme doc 3, serviços prestados por pessoa jurídica,
mudando elemento descrito para algo mais genérico, e não copiando o que está na NF. Ainda na
descrição, sugere colocar �po de computador e quan�dade, por exemplo, serviço de manutenção em um
desktop, um notebook, uma impressora, ou mais equipamentos se for o caso. NF 87, 19/05/2021, de R$
1.120,00 reais, comprovando a compra de 40 camisetas. Contudo, em recente orientação da SESu MEC,
recomendou-se não comprar mais camisetas que o número de bolsistas. Indica o problema que não tem
como emi�r nova NF com data retroa�va. Sugere reforçar ainda mais as jus�fica�vas para essa compra.
Observa que o endereço indicado nesta NF é diferente das demais NF, reforça necessidade de
padronização desse dado, a não ser que a mudança tenha ocorrido durante a execução do custeio.
Observa, ainda, o fato de que a compra foi feita em município diferente da sede do PET Vila Boa, e
ques�ona se também não seria interessante jus�ficar esse ponto. Na NF 131, de 27/07/2021, no valor de
R$ 1.680,00, sugere alterar o elemento 3.3.90.30/27, material para manutenção de bens móveis, uma vez
que a NF é de serviço. Sugere procurar e alinhar com um elemento que descreva serviços prestados
semelhantes ao �po de lançamento e, também, a relação dos itens que passaram por manutenção.
Destaca ainda, que esse lançamento e NF são muito próximos da NF do item 1, por isso a necessidade de
uma descrição mais clara do item. Manifesta-se favorável à aprovação da prestação de contas, salvo
melhor juízo do CLAA. Colocada em discussão. Prof. Eduardo Rocha, jus�fica que a divergência na NF, se
deve ao fato de que tanto havia prestação de serviço, quanto aquisição de materiais, mas a NF era única.
Em seguida, Prof. Kléber lê parecer do PET Enfermagem Jataí, sobre prestação de contas do PET Nutrição.
Destaca que o Grupo recebeu um quan�ta�vo de R$ 4.800,00 reais de verba de custeio em 2020, que
foram aplicados na aquisição de produtos de higiene e proteção para o desenvolvimento de a�vidades
rela�vas aos projetos de extensão em função da pandemia por COVID-19, equipamentos de proteção
individual, impressão de car�lha educa�va, des�nada aos par�cipantes do Projeto de Extensão Nutrição
com idosos, serviços de impressão, compra de materiais de papelaria, confecção de camisetas de
uniforme para os pe�anos e para a tutora, e tradução de língua portuguesa para língua inglesa dos
resultados do projeto de pesquisa. Tais gastos foram jus�ficados pela necessidade de desenvolvimento
das a�vidades de Ensino, Pesquisa e Extensão do PET Nutrição. A prestação de contas apresenta-se em
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consonância com o preconizado nas legislações do Programa de Educação Tutorial, manifestando-se
assim, pela sua aprovação. Colocada em discussão. Prof Kléber chama a atenção sobre as orientações do
SIGPET, quanto a aquisição de camisetas, que deve ser apenas uma por componente. Profª. Adriana (PET
EngAli) observa que também já teve argumentações sobre isso, e sempre que necessita comprar, sempre
compra 25, pois são 18 membros, mais o tutor. Jus�ficando o excedente de camisetas em razão dos
processos sele�vos realizados durante o ano. Em seguida, a pe�na, Jordana Meneses, PET MAT, relata
parecer da prestação de contas do PET LII. Destaca que em 2020, o Grupo recebeu R$ 4.400,00(quatro
mil e quatrocentos reais), u�lizados da seguinte forma: Impressão de materiais, R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais), materiais de papelaria, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), que foram realizados em
dois momentos dis�ntos, totalizando R$ 4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais). Analisando a
prestação de contas do Grupo e o manual de orientações do PET, considera que a verba foi u�lizada de
acordo com as normas. Manifestando-se assim, pela aprovação da referida prestação de contas, salvo
melhor juízo do CLAA. Colocada em discussão. Em seguida, a pe�na Jordana Meneses, dá sequência à
leitura do relatório de a�vidades do PET encaminhado ao CLAA, constata que todas as a�vidades foram
plenamente desenvolvidas. A�vidade 1) Oficina permanente de produção de recursos didá�cos
específicos, a�vidade 2) InterPET UFG, a�vidade 3) Programa cultural e pedagógico, a�vidade 4) Coral
Aoxekato, a�vidade 5) XVII CONPEEX - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG. Considera que
as a�vidades planejadas são condizentes com o escopo do Grupo, permi�ndo pleno desenvolvimento dos
seus membros, com vistas a formação de professores indígenas para atuação em escolas da sua
comunidade, em conformidade com a realidade e projetos sociais e reivindicações dessas comunidades.
Manifesta-se assim, pela aprovação do relatório de a�vidades/2020, do PET LII, salvo melhor juízo do
CLAA. Colocada em discussão. Em seguida, Prof. Kléber, faz leitura do parecer elaborado pelo PET LII,
sobre o PET EngAli. Destaca que o PET Engenharia de Alimentos da UFG apresentou em seu relatório
anual 29 a�vidades, todas plenamente desenvolvidas, em conformidade ao que se propuseram no
planejamento para 2020. Essas a�vidades estão distribuídas em administra�vas, socioeduca�vas,
qualificação, ensino, pesquisa e extensão, totalizando 17.270 horas dedicadas e distribuídas aos 15
estudantes e à tutora do grupo. Todas as 29 a�vidades apresentaram relatos e avaliação per�nentes e de
qualidade, conforme os obje�vos expostos pelo PET-EngAli. Contudo, mesmo compreendendo a
especificidade e caracterís�ca de cada a�vidade como sendo especificamente da modalidade presencial,
ficou claro o quanto o grupo se apresentou resiliente diante da pandemia Covid-19. Para desenvolver as
a�vidades o grupo se fez muito competente para lidar com problemas, superar obstáculos e desafios,
adaptar-se a mudanças ou resis�r à questões de situações adversas que foram sendo emergidas ao longo
do ano em suas a�vidades. Os relatos e avaliações de todas as a�vidades atendem o que se espera em
um relatório anual, e por cons�tuírem um elevado número de a�vidades ficam inviabilizados os
detalhamentos da avaliação de cada uma, conforme exposto abaixo: Cursos extracurriculares (20 horas);
Socializa PET (20 horas); Processo sele�vo (800 horas); Espaço das Profissões (100 horas); CALOUROSA
(800 horas); PET Cursos Online (200 horas); PET solidário - Alimentos em ação (200 horas); Manutenção
do site e redes sociais do grupo Pet Engenharia de Alimentos (500 horas); Reuniões administra�vas (1400
horas); Plantando o saber (900 horas); Par�cipação no CLAA; InterPET, ECOPET e ENAPET (2000 horas);
Maratona entre PETs (800 horas); Simula PET (50 horas); Informa�vo EA (100 horas); Reunião de
avaliação (100 horas); Pesquisas (2000 horas); Jogos para engenharia (900 horas); Despertando seus
sonhos (900 horas); Cursos de Extensão em processamento de alimentos (1000 horas); Ciclo de Oficinas
(400 horas); Projeto de Auxílio Social - PAS (200 horas); 1º Encontro Nacional dos PET’s Engenharia de
Alimentos (100 horas); Adote o PET (100 horas); Apresentação de ar�gos (50 horas); Biblioteca PET (50
horas); Ciência I�nerante (1400 horas); V Workshop da Engenharia de Alimentos (1500 horas); Ciência em
Casa (700 horas); Dia do Engenheiro de Alimentos (20 horas), Encerra manifestando-se pela aprovação do
relatório do PET-EngAli, salvo melhor juízo do CLAA. Colocada em discussão. Em seguida, Prof. Kléber, faz
leitura do parecer do PET LII, sobre a prestação de contas do PET EngAli, destacando que, para 2020, o
Grupo recebeu o valor de R$ 4.800,00 gastos com: 1) aquisição de material de consumo – material de
papelaria, cartolina, cola, num total R$ 999,55 e 2) aquisição de material de consumo – aquisição de
peças para melhoria do desempenho do computador do PET, em razão das  a�vidades remotas terem
sido adaptadas para o formato remoto online, totalizando um valor de R$ 3.800,00. As duas compras,
totalizaram um valor de R$ 4.799,55 restando um saldo de R$ 0,45 centavos. Como os gastos atendem as
norma�vas do FNDE, finaliza seu parecer, manifestando-se pela aprovação do mesmo, salvo melhor juízo
do CLAA. Colocada em discussão. Colocado em regime de votação. Aprovados por unanimidade.
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Passando para o próximo ponto de pauta (5): ECOPET e ENAPET: Prof. Kléber abre a palavra aos
presentes. Profª. Adriana (PET EngAli) detalha conversa que teve com Prof. Kléber antes do ECOPET,
exatamente sobre o compromisso do rodízio para realização desses eventos e, a par�r disso, foi definida
uma estratégia de apresentação da candidatura da UFG para o ECOPET/2022, obtendo êxito na proposta
apresentada. Conclama todos os tutores a unir forças, para realizar um grande evento. Observa que a
questão maior, considerando que em 2022 o ENAPET deverá ser no Centro-Oeste, desde que não seja a
UFG a realizá-lo no momento. Destaca o fato da UFG já estar responsável pelo ECOPET, configurar um
bom mo�vo para recusar realizar o ENAPET. Informa ainda, que a Profª. Tânia, do PET Fisioterapia UEG, e
a Profª Ta�ana, PET-Química IFG-Itumbiara, mandaram mensagem se colocando a disposição para fazer
parte da organização. Prof. Kléber acredita que PET Bio de Urutaí e o de Ciências Agrárias, Prof. Ivano -
UEG, também poderão ajudar, além da Profª. Marise, do PET Enfermagem da UFJ. Contudo, assinala, que
a UFG terá que ter um grupo que faça a coordenação geral. Todos os grupos deverão par�cipar, mas
precisa ter uma “cabeça”. Profª. Andreia (PET EMC) ques�ona como será esse ECOPET, se todo remoto ou
parte remoto e parte presencial. Prof. Kléber disse acreditar que ainda será na forma remota. Profª.
Adriana observa que, embora a vacinação esteja avançando, ainda não há uma forma definida, mas
acredita que a UFG poderá definir o formato. Sugere que se espere a realização do ENAPET para definir
tanto a data quanto o formato. Prof. Ronan (PET GEO) aponta que, muito provavelmente ele não seja
mais tutor nesse período do evento, mas considera importante assinalar as dificuldades de outros
eventos presenciais que foram realizados e as dificuldades enfrentadas, pontua que seria melhor que
esse evento fosse feito de forma remota, por ser muito mais vantajoso para o PET. Em seguida, o pe�ano
Victor Manoel (PET EngAli) exibiu o filme apresentado para defender a candidatura da UFG. O vídeo será
encaminhado a todos os grupos. Passando para o próximo ponto de pauta item (6) CONPEEX: Prof.
Kléber lembra que já estamos próximo do início do CONPEEX, que acontecerá em outubro. Destaca que o
PET teve 18 trabalhos inscritos no evento, que serão apresentados em 3 dias. Profª. Marília (PET NUT)
informa que prazo para envio do nome do palestrante era até final de agosto, mas devido ao prazo
reduzido, não conseguiram fechar ainda com os palestrantes convidados. Prof. Kléber aproveita para
agradecer aos tutores que se inscreveram como avaliadores dos trabalhos do CONPEEX, diminuindo,
assim, o peso da carga de trabalho de cada um no evento. Passando para o próximo ponto de pauta,
item (07), Edital de seleção, subs�tuição e desligamento de Bolsistas e Tutores: (01) Grupo PET NUT: ad
referendum pela Pró-Reitoria de Graduação, o desligamento da estudante bolsista Samantha Júlia
Carvalho Lopes, a par�r do dia 03 de setembro de 2021, e a par�r de 03 de setembro de 2021 a inclusão
da aluna Karoline Scalia Silva, classificada no Edital n° 001/2020, de 28 de setembro de 2020. (2) Grupo
PET MAT: ad referendum pela Pró-Reitoria de Graduação desligamento dos alunos bolsistas Bruno
Horácio Antunes, Matheus Mendes de Castro, Ironei Angelo dos Santos Junior, a par�r de 23 de agosto
de 2021 sendo subs�tuído, respec�vamente, de acordo com o EDITAL PETMAT Nº 01/2021, pelos Alunos
Klayver Henrigle Pricinote Santos Rodrigues, Gabriel Afonso de Oliveira, Ana Clara Emanuele Rezende, a
par�r do dia 23 de agosto de 2021. A inclusão de Emilly Baiocchi Mohn Ne�o e de Nildemar Vieira de
Souza Junior como bolsista a par�r do dia 23 de agosto de 2021. Ad referendum pela Pró-Reitoria de
Graduação, homologação do resultado do edital 01/2021, PET MAT, Emilly Baiocchi Mohn Ne�o, Ana
Clara Emanuele Rezende, Gabriel Afonso de Oliveira, Klayver Henrigle Pricinote Santos Rodrigues e
Nildemar Vieira de Souza Junior, aprovados. (3) Grupo PET BIO: desligamento de Laura Ribeiro Gomes, a
par�r de 10/09/2021.Colocado em discussão. Em regime de votação. Aprovados por unanimidade. Em
seguida, Passando para o próximo ponto de pauta, (08) Outros assuntos: Prof. Kléber abre a palavra
para os presentes. Não tendo mais nenhum outro assunto, Prof. Kléber agradece a presença de todos e
dá por encerrada a reunião. Eu, Francisco Antônio de Castro, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada segue assinada por mim, pelo Prof. Kléber Mendes de Figueiredo, presidente do Comitê Local
de Acompanhamento e Avaliação, e pelos demais membros do CLAA presentes.

Documento assinado eletronicamente por Kléber Mendes De Figueiredo, Coordenador, em
21/10/2021, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Antônio De Castro, Técnico em Assuntos
Educacionais, em 21/10/2021, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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Documento assinado eletronicamente por Eduardo Gonçalves Rocha, Professor do Magistério
Superior, em 21/10/2021, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luizmar Adriano Junior, Diretor, em 21/10/2021, às
18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JORDANA MENESES BARBOSA SILVA, Discente, em
21/10/2021, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR MANOEL NASCIMENTO ROSA, Discente, em
21/10/2021, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANA SOUZA OLIVEIRA, Discente, em 21/10/2021, às
18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Galdino Júnior, Professor do Magistério Superior,
em 21/10/2021, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Edson José Bene�, Professor do Magistério Superior, em
25/10/2021, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Aoyagui Nascimento, Professor do Magistério
Superior, em 27/10/2021, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 2432442 e
o código CRC E557C6B1.
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