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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA,
EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2022.

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se,
no auditório da Biblioteca Central Prof. Alpheu da Veiga Jardim, sob a presidência do professor Israel Elias
Trindade, Pró-Reitor de Graduação, os seguintes conselheiros e conselheiras: 1. Ana Reis Nascimento, 2.
Anderson Da Silva Soares, 3. Armênia Maria De Souza, 4. Arthur Dos Santos Mascioli, 5. Cris�ano Farias
Almeida, 6. Everton So�o Tibiriçá Rosa, 7. Fernando Ferreira De Melo, 8. Fernando Moreira De Araújo, 9.
Franciele Silva Cardoso, 10. Heliny Carneiro Cunha Neves, 11. Humberto Carlos Ruggeri Júnior, 12. Karina
Machado Siqueira, 13. Karine Nunes De Moraes, 14. Lorena Pompei Abdala, 15. Luciana Bronzi De Souza,
16. Maria Izabel Machado, 17. Mayara Kelly Alves Ribeiro, 18. Patricia Roberta De Almeida Castro
Machado, 19. Paulo De Marco Júnio, 20.  Rejane Faria Ribeiro-ro�a, 21. Sicknan Soares Da Rocha, 22.
Thiago Cardoso Franco, 23. Thiago Leandro De Souza, 24. Wellington Damasceno De Almeida, e 25.
Wellington Lima Cedro, conforme lista de presença CGRAD-CEPEC (3003800), documento integrante do
processo SEI nº 23070.033458/2022-31. Jus�ficaram a ausência os(as) seguintes conselheiros(as): Bruna
Pino� Garcia, Edna Silva Faria, Eduardo Giavara, Júlio Almeida Silva, Luciana de Oliveira Dias, Maria José
Pereira de Oliveira Dias, e Sirley Aparecida de Souza Mar�ns. O presidente Israel Elias Trindade iniciou a
reunião dando boas-vindas aos presentes e, antes de passar aos itens da pauta, informou aos
conselheiros(as), que, embora a reunião es�vesse acontecendo de forma presencial, a assinatura da lista
de presença e da ata da reunião anterior, após a votação do referido item de pauta, seriam realizadas por
meio eletrônico, através do SEI/CGRAD. Em seguida, pediu que os(as) novos(as) conselheiros(as) se
apresentassem, e diante do silêncio do colegiado, pela ausência de novos conselheiros, aproveitou o
momento para agradecer a dedicação e comprome�mento do conselheiro Thiago Leandro De Souza, que
deixa de compor, por mo�vos de ordem pessoal, a Câmara de Graduação e ao lhe conceder a palavra
também ouviu agradecimentos pela oportunidade de aprendizados ao compor a Câmara de Graduação e
suas comissões. Ato con�nuo, o presidente apresentou aos conselheiros o servidor Luiz Fernando
Cambo�a, novo coordenador administra�vo da Pró-Reitoria de Graduação. Dando con�nuidade ao
informes, o presidente Israel Elias Trindade, a pedido da diretora Ana Cris�na Silva Rebelo, da Diretoria de
Acompanhamento e Promoção Estudan�l - DAPE/PROGRAD, agradeceu os coordenadores de estágio que
aceitaram o convite para serem avaliadores de TCC e estágio no COMPEX e reforço o pedido de
divulgação do período de submissão de resumos dos estudantes para o evento. Em seguida, o presidente
da Câmara de Graduação reforçou o informe da Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAD/UFG
sobre os cortes orçamentários e seus impactos nas polí�cas da Universidade, em especial, nas polí�cas
de assistência estudan�l e que, também por esse mo�vo, acontecia concomitantemente a reunião da
Câmara de Graduação, no auditório da FUNAPE a reunião das Ins�tuições Públicas de Ensino Superior -
IPES (UFG, IFG, IFGoiano, UFCat, UFJ, UEG). O presidente, professor Israel Elias Trindade, aproveito o
momento para informar aos conselheiros que precisaria se ausentar da reunião da Câmara de Graduação
para ir par�cipar da reunião das Ins�tuições Públicas de Ensino Superior - IPES e, quando o fizesse, a Pró-
Reitora Adjunta, professora Heliny Carneiro Cunha Neves, assumiria a presidência dos trabalhos. Na
sequência, o professor Israel Elias Trindade prestou informações sobre a cons�tuição do Grupo de
Trabalho (GT) 40% EAD e as atualizações sobre o novo prazo para envio de indicações das unidades para
comporem o GT e figurarem na referida portaria de nomeação. Outro tópico abordado nos informes, foi
o da minuta da Instrução Norma�va PIBID e RP, que a pedido do Fórum das Licenciaturas, e com a
concordância dos conselheiros da Câmara de Graduação, foi re�rado da pauta da reunião ordinária do dia
30/05/2022, para que o Fórum das Licenciaturas pudesse se manifestar no processo sobre a minuta que



voltaria à pauta em seguida, provavelmente na próxima reunião. Ato con�nuo, o presidente abordou o
assunto relacionado aos trabalhos da comissão CPFor - Polí�cas de Formação de Professores, informou
ao conselheiros sobre o processo de composição da referida comissão e seu trabalho de elaboração de
uma minuta sobre o tema, que foi entregue à PROGRAD e que será tornada pública em evento realizado
no auditório da FUNAPE no dia 30/06/2022, às 14h. Outro informe feito aos conselheiros foi sobre o GT
de Integração, cons�tuído para pensar a o�mização do espaço �sico, distribuição das vagas, repensar a
o�mização dos horários de aulas, fomentar os componentes curriculares unificados, as ações que
integram os cursos e, também, as ações que integram os campus da Universidade, e que o início dos
trabalhos não perderão de vista os eventos mo�vadores da composição do GT, que foram os desafios
ocorridos neste semestre como a distribuição de salas, com a demanda maior que a esperada, por alguns
cursos, e durante esse informe o presidente Israel Elias Trindade agradeceu o conselheiro Everton So�o
Tibiriçá Rosa, pela compreensão em um dos processos de remanejamento de salas que impactou
sobremaneira a acolhida dos estudantes de outra unidade acadêmica. Na sequência, os conselheiros
foram informados sobre uma série de simpósios denominados “O currículo em debate”, promovidos pela
PROGRAD, e o primeiro simpósio será em julho, com o tema: ‘O papel dos NLs na formação do perfil do
egresso’. A depender dos encaminhamentos poderá haver prorrogação da entrega dos PPCs. A intenção é
que o ciclo de debates consiga discu�r, entre outros temas, NL, ACEx, Formação de Professores, TDICs e
Polí�ca de Estágios. Em razão disso, o presidente também informou aos conselheiros sobre a
possibilidade de convocar uma reunião extraordinária da Câmara de Graduação para tratar das
repercussões dos Ciclo de Debates e, também por isso, sugeriu a re�rada do item 37 da pauta, sugestão
acolhida pelos conselheiros. Em seguida, após a verificação do quórum, passou-se ao item 2 – Apreciação
e votação da ata da reunião do dia 30/05/2022 da Câmara de Graduação - Sessão Ordinária, concedido o
tempo para discussão a ata foi aprovada,com o registro de 03 (três) abstenções, com a seguinte ressalva
apontada pelo conselheiro Everton So�o Tibiriçá Rosa, de que as linhas 43 a 48 não mencionam a
discussão que ocorreu na reunião do dia 30/05/2022, quando os problemas do processo de distribuição
das salas de aula foram cri�cados por ele e outros conselheiros. Lembrou que 150 disciplinas não �nham
sala de aula. Lembrou também que sua crí�ca pedia responsabilidade pelos equívocos ocorridos,
considerados, por ele, inadmissíveis. O presidente informou que as atas procuram ser redigidas de forma
obje�va, mas que a secretaria da câmara estava aberta para receber e inserir a sugestão de texto do
conselheiro até o envio da ata da presente reunião. Em seguida, o presidente da Câmara de Graduação
solicitou a inclusão na pauta de um processo de Projeto Pedagógico do Curso de Química - Bacharelado,
da relatoria do professora Wellington Lima Cedro, processo �sico nº 23070.007028/2014-53, o que foi
aceito pelo colegiado sem objeções. Dando con�nuidade, o conselheiro Everton So�o Tibiriçá Rosa pediu
a palavra e também solicitou à presidência da Câmara a inclusão de ponto de pauta re�rada de seu nome
da Comissão de ACEx e subs�tuição por outro professor, o Presidente explicou que não necessária a
inclusão do ponto na pauta da reunião da Câmara de Graduação, uma vez que a Comissão de ACEx era
competência da PROGRAD, no entanto, na condição de Pró-Reitora de Graduação, acolheu o pedido do
conselheiro e aceitou sua renúncia. Na sequência, o professor Israel Elias Trindade perguntou se a
estudante que havia feito pedido de sustentação oral estava presente na reunião; a discente Anna Klycia
Monteiro Magalhães  se manifestou, pedindo a oportunidade de fazer a sua sustentação oral, o que foi
autorizado pelo presidente. A aluna sustentou as razões de seu recurso, no tempo de três minutos e, em
seguida, a conselheira Franciele Silva Cardoso informou que não �nha acessado parte do processo (por
razões técnicas desconhecidas por ela, na plataforma SEI) e �rou algumas dúvidas com a interessada.
Informou que a questão de mérito, a Faculdade de Medicina não se opõe e deu parecer favorável ao
caso. Foi colocado em discussão e o conselheiro Everton So�o Tibiriçá Rosa se manifestou sobre
despacho feito pela professora Keila Ma�da De Melo (2935953) que faz referência a um 1º processo
23070.104238/2017-31, transitado e julgado administra�vamente em todas as instâncias, com uma
decisão de indeferimento. O presidente do conselho, professor Israel, esclareceu alguns fatos da parte do
processo que se encontra inacessível à relatora. O conselheiro Cris�ano Farias Almeida suscitou dúvidas
sobre o 1º processo, se estaria encerrado e também sobre os elementos u�lizados pela requerente para
instruir o processo. A interessada informou que o 1º processo se trata de quebra de pré-requisito
enquanto o 2º processo é um pedido de acréscimo de componente curricular, em decorrência da
morosidade na resposta do 1º processo. Diante da quan�dade de ques�onamentos e dúvidas, a Câmara
de Graduação entendeu ser prudente colocar o processo em diligência e apreciado-lo na próxima
reunião. item 3 - Na sequência, a pedido da presidência, foi feita a leitura da comunicação de renúncia de



representantes eleitos Técnicos-Administra�vos, do Câmpus Goiás Mateus Nascimento da Silva e Ka�el
Corrêa de Sousa Castro. Em seguida, passou-se ao item 4 - com o pedido de re�rada do conselheiro
Thiago Leandro De Souza da composição da Câmara de Graduação ele também se despede da Comissão
de Análise dos Processos Contra Exclusão e Prorrogação de Prazo. Diante dessa situação, o presidente
Israel Elias Trindade pediu que os(as) conselheiros(as), que �vessem interesse em par�cipar da referida
comissão, ocupando a vaga deixada pelo conselheiro Thiago Leandro De Souza, se apresentassem.
Manifestou-se o conselheiro Wellington Lima Cedro, que passou a integrar a subcomissão juntamente
com o conselheiro Maria da Conceição Silva. A plenária aprovou a recomposição da subcomissão de
avaliação de processos de recurso contra exclusão e prorrogação de prazo, por unanimidade. Ato
con�nuo, passou-se a Eleição de conselheiros(as) da Câmara de Graduação para representação no CEPEC,
objeto dos itens 5 ao 9 da pauta, relembrou-se a todos das razões e dos critérios estabelecidos para a
escolha dos representantes, previstas no Estatuto da UFG, e, por final, o colegiado decidiu re�rar da
pauta o item 7, para aguardar as providências relacionadas à posse da nova direção do Centro de Ensino
e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE/ UFG, e a mesa indicou para representação no CEPEC ou seguinte
conselheiros: Arthur dos Santos Mascioli (Titular) e Patrícia Pereira Pires Junqueira (Suplente) para área
de ciências agrárias; Eduardo Giavara (Titular) e Hélcia Daniel da Silva (Suplente) para representante do
campus instalado fora da RMG; Anderson da Silva Soares (Titular) e Wellington Lima Cedro (Suplente)
para área de ciências exatas e da terra, Megmar Aparecida dos Santos Carneiro (Suplente) para área de
ciências biológicas; e, Karina Machado Siqueira (Titular) e Luciana Bronzi de Souza (Suplente) para área
de ciências da saúde. A plenária aprovou a indicação por unanimidade. Na sequência, passou-se à análise
dos  processos de revalidação de diplomas, antecipando a análise do item 16, que fora colocado em
diligência, a pedido da conselheira Maria da Conceição Silva, que estava jus�ficadamente ausente da
reunião, não apresentou parecer para ser lido pela suplente, consultados, o conselheiros aprovaram a
votação do processo diante da ausência de nova manifestação da conselheira que pediu diligência, dessa
forma, o item 16 - processo nº 00584.1.37199/12-2021, de interesse de Maria Colares Moraes, do curso
de Relações Internacionais/Portugal, o conselheiro Júlio Almeida Silva, apresentou parecer pelo
deferimento total;  o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro de 01 (um) voto contrário e 01
(uma) abstenção; item 15 - processo nº 00584.1.37859/02-2022, de interesse de Jamal Rafique Khan, do
curso de Química/Paquistão, o conselheiro Cris�ano Farias Almeida apresentou parecer pelo deferimento
total; o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro de 01 (uma) abstenção; O presidente,
professor Israel Elias Trindade, pedindo licença aos conselheiros, se despediu da reunião da Câmara de
Graduação para se juntar, conforme anteriormente informado, a reunião das Ins�tuições Públicas de
Ensino Superior - IPES e, transmi�ndo a presidência dos trabalhos à Pró-Reitora Adjunta, professora
Heliny Carneiro Cunha Neves. Dando sequência à análise dos  processos de revalidação de diplomas,
passou-se ao item 10 - processo nº 00584.1.36299/11-2021, de interesse de Thaina Souza de Almeida, do
curso de  Medicina Veterinária/Bolívia, a conselheira Karine Nunes de Moraes apresentou parecer pelo
deferimento total; o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro de 01 (um) voto contrário e 01
(uma) abstenção; item 11 - processo nº 00584.1.36808/12-2021, de interesse de Khaldoun Mourad, do
curso de Ciências Contábeis/Síria, a conselheira Karine Nunes de Moraes apresentou parecer pelo
deferimento total; o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro de 01 (uma) abstenção; item 12
- processo nº 00584.1.31386/04-2021, de interesse de Mais Issa, do curso de Geografia/Síria, a
conselheira Karine Nunes de Moraes apresentou parecer pelo indeferimento; o parecer foi aprovado pelo
colegiado, com o registro de 02 (duas) abstenções; item 14 - processo nº 00584.1.39059/03-2022, de
interesse de José Gabriel Lacle Chirino, do curso de Engenharia Civil/Venezuela, o conselheiro Cris�ano
Farias Almeida apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado pelo colegiado por
unanimidade; item 17 - processo nº 00584.1.32101/05-2021, de interesse de Andrey Nikulin, o
conselheiro Júlio Almeida Silva, que estava jus�ficadamente ausente da reunião, não apresentou parecer.
Em seguida, passou-se ao processo de recurso contra decisão de indeferimento, o item 18 - processo nº
23070.036559/2021-82, de interesse de Adail Pereira dos Santos Neto, de recurso contra decisão de
indeferimento de aproveitamento de disciplina - foi relatado pelo conselheiro Anderson da Silva Soares
que emi�u parecer pelo deferimento da solicitação; o parecer foi aprovado pela plenária, com o registro
de 05 (cinco) votos contrários e 07 (sete) abstenções. Dando prosseguimento à pauta da reunião, passou-
se ao exame dos processos contra exclusão e prorrogação de prazo, que foram examinados em blocos, 
sob responsabilidade da subcomissão então composta pelos conselheiros Humberto Carlos Ruggeri
Junior e Cris�ano Farias Almeida, a comissão emi�u parecer pelo indeferimento dos seguintes itens: item



19 - processo 23070.010362/2022-02, de interesse de Jullyany Tomás Rodrigues - Comunicação Social -
Bacharelado; item 20 - processo 23070.010419/2022-65, de interesse de Darice Almeida Silva - Ciências
Sociais - Bacharelado; os pareceres dos referidos itens foram aprovados, com o registro de 02 (duas)
abstenções . A subcomissão agora composta pelos conselheiros Humberto Carlos Ruggeri Junior e
Fernando Ferreira de Melo, emi�u parecer pelo deferimento dos seguintes itens: item 21 - processo
23070.027448/2022-66, de interesse de Mariana Tavares de Melo - Física - Licenciatura; item 22 -
processo 23070.032904/2022-90, de interesse de Ana Caroline Sampaio Mendes - Agronomia -
Bacharelado; os pareceres dos referidos itens foram aprovados, por unanimidade. Na sequência, os
conselheiros Arthur dos Santos Mascioli e Everton So�o Tibiriçá Rosa foram chamados para que
pudessem apresentar os pareceres da subcomissão composta por eles. O conselheiro Everton So�o
Tibiriçá Rosa apresentou o parecer emi�do pela subcomissão, pelo indeferimento do pedido relacionado
aos seguintes itens; item 23 -  processo 23070.023412/2022-11, de interesse de Luiz Henrique Silva Sousa
- Educação Física - Licenciatura; a plenária aprovou o parecer com o registro de 02 (dois) votos contrários
e 04 (quatro) abstenções; e, o item 24 -  processo 23070.029497/2022-33, de interesse de Matheus
Borges Botelho - Física - Licenciatura; a plenária aprovou o parecer com o registro de 02 (duas)
abstenções; O conselheiro Arthur dos Santos Mascioli apresentou o parecer emi�do pela subcomissão,
pelo deferimento do pedido relacionado ao item 25 - processo 23070.033393/2022-23, de interesse de
Veronyca Santos Filho - Física - Licenciatura; a plenária aprovou o parecer com o registro de 04 (quatro)
votos contrários e 02 (duas) abstenções; Logo em seguida, a presidente professora Heliny Carneiro Cunha
Neves concedeu a palavra às conselheiras Joana D'arc Ximenes Alcanfor e Luciana Bronzi de Souza. A
conselheira Luciana Bronzi de Souza apresentou o parecer emi�do pela subcomissão, pelo deferimento
do pedido relacionado ao item  26 - processo 23070.023509/2022-16, de interesse de Diego Souza Costa
- Engenharia de Computação - Bacharelado, a plenária aprovou o parecer com o registro de 05 (cinco)
votos contrários e 04 (quatro) abstenções; Dando con�nuidade, a conselheira Luciana Bronzi de Souza
apresentou o parecer emi�do pela subcomissão, pelo deferimento do pedido relacionado aos itens 27,
28 e 29, que foram examinados em blocos: item 27 - processo 23070.031503/2022-12, de interesse de
Adriane Helena Jacomini Rodrigues - Medicina Veterinária - Bacharelado; item 28 - processo
23070.031861/2022-25, de interesse de Janaina Ramos de Carvalho - Farmácia - Bacharelado; e,  item 29
- processo 23070.033403/2022-21, de interesse de Gabriel Cardoso Nava - Enfermagem - Bacharelado; os
pareceres dos referidos itens foram aprovados, com o registro de 02 (duas) abstenções. Finalizando a
análise dos processos contra exclusão e prorrogação de prazo, passou-se ao relato do processo
examinado pela subcomissão composta pelos conselheiros Thiago Leandro de Souza e Maria da
Conceição Silva; o conselheiro Thiago Leandro de Souza apresentou o parecer emi�do pela subcomissão,
item 30 - processo 23070.024773/2022-77, de interesse de Anny Caroline Nascimento Bispo - Medicina
Veterinária - Bacharelado, a plenária aprovou o parecer com o registro de 01 (um) voto contrário e 01
(uma) abstenção; Considerando o avançado da hora, a presidente professora Heliny Carneiro Cunha
Neves, consultou os conselheiros sobre a possibilidade de iniciar a análise do próximo ponto de pauta
que trata do Projeto Pedagógico de Cursos, e os conselheiros entenderam melhor encerrar os trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou esta reunião às dezesseis horas e quarenta e sete
minutos. Eu, Horácio Cardoso Barreto, Secretário da Câmara de Graduação do CEPEC, lavrei a presente
ata, que depois de lida, se julgada conforme, seguirá assinada pela presidente dos trabalhos e pelos(as)
conselheiros(as) presentes à sua discussão e votação.

Documento assinado eletronicamente por Horácio Cardoso Barreto, Secretário, em 18/07/2022, às
11:49, 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 Karine Nunes De Moraes, Conselheira, em 18/07/2022,
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.

Documento assinado eletronicamente por Ana Reis Nascimento, Conselheira, em 18/07/2022, às
14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Julio Almeida Silva, Conselheiro, em 18/07/2022, às
14:47, 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 Mayara Kelly Alves Ribeiro, Conselheira, em 18/07/2022,
às 14:48, 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 Wellington Damasceno De Almeida, Conselheiro, em
18/07/2022, às 15:10, 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 Wellington Lima Cedro, Conselheiro, em 18/07/2022, às
15:10, 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 Paulo De Marco Júnior, Coordenador de Graduação, em
18/07/2022, às 15:11, 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 Humberto Carlos Ruggeri Júnior, Conselheiro, em
18/07/2022, às 15:12, 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 Luciana de Oliveira Dias, Conselheira, em 18/07/2022, às
15:52, 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 Joana D'arc Ximenes Alcanfor, Conselheira, em
18/07/2022, às 16:00, 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 Megmar Aparecida Dos Santos Carneiro, Conselheira, em
18/07/2022, às 16:02, 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 Franciele Silva Cardoso, Conselheira, em 18/07/2022, às
16:35, 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 Janice Pereira Lopes, Pró-Reitora, em exercício, em
21/07/2022, às 15:50, 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 3051077 e
o código CRC A55AAFD9.

Referência: Processo nº 23070.037648/2022-27 SEI nº 3051077
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