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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
REITORIA - ICV-GV - Secretaria

 

ATA da 30ª Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida do Campus
Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF-GV, realizada aos dezenove do mês
de março de dois mil e vinte, tendo início às 14:00 horas, no Campus da UNIPAC, sala 516, na cidade de
Governador Valadares. Es�veram presentes: o Presidente do Conselho de Unidade do ICV, Prof. Ângelo
Márcio Leite Denadai; a Chefe do Departamento Básico de Ciências da Vida, Prof.ª Cláudia Oliveira
Fontes; representando a Chefia do Departamento de Educação Física o Prof. Luis Fernando Deresz;
representando a Coordenação do Curso de Educação Física, Prof.ª Silvana Lopes Nogueira Lahr; o Chefe
do Departamento de Farmácia, Prof. Erly Guilherme Azevedo; a Coordenadora do Curso de Farmácia
Juliana Poglia Carini; o Chefe do Departamento de Fisioterapia Rafael Marins Rezende; a Coordenadora
do Curso de Fisioterapia, Prof.ª Cris�na Mar�ns Coelho; o Chefe do Departamento de Medicina Prof.
Héder José Ribeiro; o Chefe de Departamento de Nutrição, Prof. Leandro de Morais Cardoso; a
Coordenadora do curso de Nutrição Angélica Co�a Lobo Leite Carneiro; o Chefe do departamento de
Odontologia Prof. Carlos Eduardo de Alcântara; a Coordenadora do Curso de Odontologia Rose Mara
Ortega; Representando a Coordenação do Programa de Pós Graduação em Bioquímica e Biologia
Molecular, a Prof.ª Cibele Velloso Rodrigues. Representando os Técnicos Administra�vos em Educação,
Roberto da Silva Lima, Jenifer Carvalho Grossi e Le�cia Silva Oliveira. O Presidente do Conselho iniciou a
reunião saudando todos os conselheiros e agradecendo aos presentes que se esforçaram em comparecer
à reunião, mesmo diante do cenário da crise causada pela pandemia do “coronavírus” pelo
comparecimento explicando as peculiaridades de pontos de pautas adicionados por úl�mo. Colocou em
regime de leitura a pauta: Ponto 01 – Validação dos atos ad referendum: Abertura do processo sele�vo
simplificado – Professor subs�tuto Medicina – Assinado Ad referendum dia 17/12/19 – Docente a ser
subs�tuído: Natália Coelho Correa; Abertura do processo sele�vo simplificado – Professor subs�tuto
Medicina – Assinado Ad referendum dia 17/12/19 – Docente a ser subs�tuído: Fabíola Sampaio Brandão;
Abertura do processo sele�vo simplificado – Professor subs�tuto Odontologia – Assinado Ad referendum
dia 20/12/19 – Docente a ser subs�tuído: Alexa Magalhães Dias; Abertura do processo sele�vo
simplificado – Professor subs�tuto Medicina – Assinado Ad referendum dia 04/02/20 – Docente a ser
subs�tuto: Natália Coelho Correa; Abertura do processo sele�vo simplificado – Professor subs�tuto
Medicina, a vaga da professora Maysa Maria Dias de Vasconcellos Cunha que entrará de licença
maternidade em abril; Abertura do processo sele�vo simplificado – Professor subs�tuto Farmácia – PC
23071.003184/2020-83 – Gabriella Freitas Ferreira; Ponto 02 - Plano Individual de Trabalho dos
Docentes do  DCBV: Ana Le�cia De Oliveira Figueiredo Alessandri; David Henrique Rodrigues; Claudia
Oliveira Fontes ; Georje De Mar�n ; Marcia De Carvalho Vilela: Dirce Ribeiro De Oliveira ; Alexandra Paiva
Araujo Vieira: Rodolfo Duarte Nascimento e dos Docentes do Departamento De Educação Física: Andreia
Cris�ane Carrenho Queiroz, Danilo Reis Coimbra, Igor Maciel Da Silva, Meirele Rodrigues Goncalves,
Pedro Henrique Berbert De Carvalho, Renato Siqueira De Souza. Ponto 03 - Aprovação da Nomeação do
candidato: Jean Miranda para a vaga do prof. Eliseu Aldrighi Munchow – Deparatamento de Odonto.
Ponto 04: Apreciação do Relatório de Prestação Anual de Contas – 2019. Ponto 05 – Solicitação do DCE
ao ICV: Solicitação apoio à Pró-reitoria ao “Clube de Línguas para a comunidade acadêmica” através de
assinatura de abaixo assinado. Ponto 06 – Solicitação de apoio do setor de Comunicação ao ICV:
Apresentação de proposta de apoio ao ICV para a XII Gincana Solidária. Ponto 07 – Solicitação de
espaços pelo Departamento de Odontologia ao ICV: Solicitação da Odontologia para usos de espaços na
Unipac após a saída da Farmácia e Nutrição (Processo SEI 23071.902715/2020-08). Ponto 08 –
Apreciação dos processos 23071.003353/2020-85 e 23071.003354/2020-20 : Apreciação dos Processos
de criação dos cursos de pós-graduação latu sensu: Especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos,
número 23071.003353/2020-85 e Especialização em Saúde Esté�ca, número 23071.003354/2020-20  .



14/01/2021 SEI/UFJF - 0083019 - GERAL 02: Ata de Reunião

https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100816&infra_sistema=10… 2/6

Ponto 09: Paralisação de a�vidades essenciais e gestão do patrimônio em virtude de risco de epidemia.
A pauta foi colocada em regime de apreciação e em regime de votação. A pauta foi aprovada com uma
abstenção. Ponto 1, 2 e 3: Aprovados em bloco por unanimidade. Ponto 04: O Prof. Ângelo discorreu
sobre a elaboração do relatório de prestação de contas do ICV, destacando as contribuições da servidora
Fabiana Pereira para as ações de contabilidade no âmbito do ins�tuto, especialmente para fechamento
das contas e organização do relatório, bem como os esforços feitos pela direção em prol da transparência
das ações administra�vas e orçamentárias apresentadas no corpo do relatório. Foi enfa�zado que mais
uma vez, o ICV não conseguiu gastar os recursos disponibilizados na Unidade Orçamentária GV Saúde, e
que dessa vez, o montante foi de 254 mil reais. Mas enfa�zou que dessa vez o recurso devolvido foi
menor porque o montante recebido também foi menor. Disse também que do montante recebido, da
ordem de 1,3 milhões, aproximadamente 520 mil eram para custear o contrato com o Hospital Bom
Samaritano para funcionamento dos campos de estágio para o ICV naquele hospital. A prof. Cláudia
ques�onou sobre os recursos que periodicamente são devolvidos para o campus sede. Ângelo disse que
o ICV já fez todos os esforços para evitar essa devolução, porém mesmo assim o volume de recurso
devolvido ainda tem sido muito grande, visto que as dotações orçamentárias são feitas geralmente, de
forma tardia, e que no campus, mesmo os servidores tendo grande experiência em licitações, todo o
processo de licitação é gerenciado em Juiz de Fora, e que ocorre com frequência, atrasos nas licitações
porque a COSUP junta as demandas de GV com as demandas de Juiz de Fora numa mesma licitação,
causando dificuldades logís�cas. O Prof. Ângelo informou que uma grande solução para o problema seria
a a�vação da UASG 155038 – Campus Governador Valadares, que funcionaria como se fosse nossa
própria conta corrente; e que com ela, poderíamos ter nosso próprio calendário de compras e gerenciar
nossas licitações de forma mais ágil. Cláudia perguntou ainda o que o Campus e o que a Universidade
poderiam fazer para dar alguma evolução a questão é a a�vação de uma UASG para serviços gerais. O
prof. Ângelo enfa�zou que a UASG já existe porém a UFJF nunca a a�vou para Governador Valadares.
Cláudia ainda �ra uma dúvida sobre o porquê a UFJF, quando recebe o recurso, não repassa
imediatamente esse recurso para Governador Valadares. Ângelo disse ainda que uma questão que ele
está inves�gando é essa demora, visto que outras unidades em JF têm recebido o recurso com maior
antecedência. Cláudia ques�ona sobre essa devolução e Ângelo esclarece que esse é um
desentendimento de quatro anos entre as direções do campus e a sede. O ponto rela�vo ao relatório
anual de contas e ações administra�vas de 2019 foi colocado em regime de votação e o relatório foi
aprovado por unanimidade. Ponto 05 e Ponto 06: Suspensos por não manifestação dos interessados
naquele momento. Ponto 07: Ângelo introduz o assunto alegando as agilidades das obras do Santa Rita e
fala sobre a eminente possibilidade de liberação de alguns laboratórios na UNIPAC, devido à mudança da
Nutrição e da Farmácia para o Santa Rita. Dentre os laboratórios, o Prof. Ângelo acredita que seria
possível a liberação dos laboratórios exclusivos 814, 815, 816, 809 e 810. Contudo, o Prof. Leandro afirma
que existe uma demanda para uso do 815, para ações do Núcleo da Pessoa Idosa (NEP), enquanto que o
Prof. Erly afirmou que ainda existe possível demanda da Farmácia para o 810. Mas o Prof. Erly ressaltou
que, antes de se falar da liberação do 810, que gostaria de passar a demanda para o departamento de
farmácia antes de um posicionamento para ficar tudo bem entendido. Assim, pacificou-se o
entendimento de que, no presentem momento, somente os laboratórios 809, 814 e 816 estão para
serem liberados. Em seguida, o Prof. Ângelo passou a palavra para o Prof. Carlos Eduardo, chefe da
Odontologia, para que explicasse sobre a necessidade dos espaços demandados pelo seu departamento
ao Conselho de Unidade. Carlos Eduardo explicou a situação do departamento da Odontologia no
município e também fala sobre a resistência da reitoria de elaborar, nos úl�mos meses, outra chamada
pública para obtenção de infraestrutura para o departamento. Carlos Eduardo ainda discorreu sobre a
proposta elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde / Prefeitura, para viabilização de espaço de
prá�ca para a Odontologia, que poderia simultaneamente ser usado com cenário de prá�ca para a UFJF,
mas também, como instrumento de saúde bucal para o município. Contudo, explica que os espaços
ofertados até o presente momento não suportariam a estrutura demandada pelo curso de Odontologia, e
geraria graves problemas logís�cos para o curso, de modo que não valeria a pena mudar das estruturas
atuais para nova estrutura. Sendo assim, o departamento de Odontologia ainda demandaria de mais
alguns espaços para o pleno funcionamento da graduação. A professora Rose apresenta explicações
adicionais sobre a realidade precária do curso e alega que, se houver disponibilização de espaços na
UNIPAC, seria possível o atendimento das necessidades do curso, em consonância com a proposta do
município. Ângelo propõe dois encaminhamentos: 1) a deliberação pela disponibilização dos laboratórios
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para o Departamento/Curso de Odontologia, tão logo a Farmacia e Nutrição se mudem para o Santa Rita;
ou 2) suspender o ponto para haver uma discussão mais elaborada e embasada numa próxima reunião.
Antes da votação, o prof. Luiz da Educação Física fala que da maneira que foi colocada ficou parecendo
que qual demanda que chegar primeiro ao conselho seria atendida, e que esclarece que é melhor uma
discussão mais embasada. Rose ainda disse que o ICV deveria priorizar as demandas de ensino, pois em
2021, a Odontologia corre muita chance de parar suas a�vidades por conta de falta de infraestrutura.
Carlos Eduardo disse que necessita de uma agilidade na resposta para negociação com a prefeitura e a
secretaria de saúde, e que por essa razão, a discussão deveria ser encaminhada na presente reunião.
Angélica ainda ressalta das dificuldades de reforma nos laboratórios e nos espaços da UNIPAC,
ques�onando se a Odontologia tem noção de que não se pode esperar nenhuma adequação, já que nem
a UNIPAC nem a UFJF poderão fazer a adequação por questões contratuais. Héder disse que frente a
urgência da necessidade da Odontologia, acha que eles deveriam ter a prioridade. Ângelo reforça os dois
encaminhamentos efetuados anteriormente, colocando em regime de votação. A proposta “1” foi
aprovada com 13 votos favoráveis, com 4 abstenções. Ponto 08: A professora Michele Bertoldi, do
Departamento de Farmácia e autora da proposta, apresenta a proposta de elaboração dos cursos de pós-
graduação latu sensu e apresenta um contexto geral dos cursos de pós-graduação aprovados na UFJF. A
professora ainda discorreu sobre a demanda iden�ficada na região de Governador Valadares, embasado
no crescimento de produção artesanal de alimentos entre outros mo�vos na região. A professora ainda
disse que em Governador Valadares existem 50 estabelecimentos de produção de alimentos, e carece de
uma capacitação adequada. Michele ainda discu�u sobre a pesquisa de mercado elaborada para
embasamento das propostas de curso. O professor Erly Azevedo, chefe do Departamento de Farmácia e
autor da outra proposta, discorreu também sobre a proposta do curso de Especialização em Saúde
Esté�ca. Falou da demanda iden�ficada também na região de Governador Valadares e discorreu um
pouco sobre o funcionamento do curso proposto. Ângelo levantou uma dúvida sobre a necessidade de
tramitação no conselho. Michele discorreu sobre todas as aprovações necessárias e do trâmite necessária
para aprovação das propostas. A professora Rose �rou a dúvida sobre a interposição de horários com as
aulas de graduação e a necessidade de infraestrutura para o programa, pois se manifestou preocupada
com a ocupação de salas e laboratórios necessários a graduação pelo programa, o que foi esclarecido
pela Professora Michele que não há, uma vez que as aulas dos cursos acontecerão aos finais de semana.
Cibele discorreu a dúvida sobre os TAE’s para os projetos. Michele sanou a dúvida dizendo que o TAE’s
alocados para viabilidade dos cursos já foram consultados e estão cientes da atuação no processo. As
propostas de curso foram colocadas em regime de votação e foram aprovadas com 15 votos a favor e 2
abstenções. Ponto 09: Ângelo introduziu o assunto sobre as paralisações dos serviços acadêmicos e
administra�vos por conta da pandemia do Corona Vírus e sobre as decisões da UFJF acerca do assunto
até a presente data. O Presidente leu o ar�go 3º da resolução 10/2020 do CONSU a respeito da
responsabilidade dos diretores de ins�tuto estabelecerem a dinâmica de funcionamento das ações
essenciais e estratégicas nas respec�vas unidades. Ponderou que o obje�vo da discussão seria definição
de estratégias voltadas para a dinâmica do ins�tuto durante a crise, mas sempre focado na diretriz
máxima de proteção e respeito à saúde dos servidores. Ângelo enfa�zou que, diante da complexidade e
dificuldades do ICV na estrutura da UFJF, em virtude da precariedade infraestrutural, tamanho e da
heterogeneidade do ins�tuto, que julgou prudente que a decisão fosse tomada pela instância máxima do
ins�tuto, ou seja, o conselho de unidade. Ângelo assim, apresentou ao conselho os pontos que julgava
crí�cos para a dinâmica de funcionamento da unidade, com base nas demandas que recebe
corriqueiramente. Ele falou sobre a preocupação com o patrimônio a zelar, além da necessidade de se
definir, no âmbito do conselho, quais são as a�vidades essenciais e estratégicas. Dentre os pontos
apresentados para apreciação do conselho, estão: I) Zelo patrimonial, por envolver segurança do
patrimônio, já que não está explícito na resolução e que não existe respaldo para se deixar o patrimônio
totalmente descoberto. II) Recebimento semanal de documentos, junto a Pitágoras e UNIPAC, visto que
correios e transportadoras ainda estão funcionando. III) Demais a�vidades administra�vas. IV) Definição
dos mecanismos de deliberações a nível de ICV, durante a crise. Os pontos foram subme�dos a
apreciação do conselho, que aprovou por unanimidade a importância de serem discu�dos. PONTO I –
ZELO PATRIMONIAL: O Prof. Ângelo iniciou a discussão jus�ficando sua opinião acerca da essencialidade
da segurança dos bens patrimoniais, especialmente porque na UNIPAC existe histórico de vazamentos
nos laboratórios, e porque tanto na UNIPAC quanto no Pitágoras, existem diversos equipamentos ligados
na rede elétrica e/ou hidráulica. Por isso, considerou per�nente o estabelecimento de algum rodízio por
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ronda para a monitoramento do patrimônio, com base no Parágrafo 1º do Art. 3º da Resolução 10/2020
do CONSU. Frisou o posicionamento dos TAEs que atuam na UNIPAC, em reunião realizada em
17/03/2020, de que caso seja estabelecido um rodízio, que tanto professores quanto TAEs deveriam estar
envolvidos. Disse que defendia plenamente o entendimento e que inclusive se comprometeu a par�cipar
do rodízio. A TAE Le�cia Oliveira do Depto de Farmácia discorreu a respeito do fato de que o recebimento
de materiais estaria suspenso, pois tais materiais são entregues inicialmente na sede administra�va, no
centro da cidade, e depois redistribuídos pelo setor de patrimônio aos setores; e que portanto, essa
demanda não seria real. A Profa. Cláudia, chefe do DCBV, afirmou que a situação é preocupante e propõe
o rodízio dentro daqueles servidores que se disponibilizarem a fazer isso, tanto para as secretarias quanto
para o laboratório e se caso nenhum servidor se propuser, o Ins�tuto deveria se responsabilizar. O
Professor Erly enfa�zou que cada chefe de departamento responde pela carga patrimonial sob sua
responsabilidade e que no caso da Farmácia, caso ninguém se pron�fique, ele mesmo fará rondas
periódicas. O Prof. Rafael, chefe da Fisioterapia, disse que na clínica escola existem terceirizados e um
servidor se dispôs por ficar na clínica escola durante um horário semanal para a�vidades básicas. Leandro
ponderou que a dinâmica dos terceirizados, que atendem exclusivamente aos departamentos, também
compete aos chefes dos departamentos. Cibele opinou que em relação dos bens que estão com
responsabilidade dos professores e coordenadores dos laboratórios de pesquisa deveriam ser
monitorados por eles. Informou que no caso do Laboratório de pesquisa 801, ela e o Professor Frederico
Gomides farão tal ronda em regime de revezamento, para segurança do patrimônio que a eles competem
e que com muito trabalho, conseguiram conquistar. O Prof. Leandro informou que na Nutrição, não
existem situações crí�cas nos seus dois laboratórios exclusivos na UNIPAC (814 e 815). A Profa. Rose
Coordenadora da Odontologia informou que a ABO e Funorte têm seus próprios procedimentos de
segurança e que a Odontologia não teria no momento, nenhum equipamento para ter preocupações.
Diante das informações apresentadas pela Nutrição, Fisioterapia e Odontologia, o Prof. Ângelo afirmou
que “o universo de preocupações do ICV foi reduzido”, se resumindo aos demais laboratórios de ensino,
almoxarifado e talvez as secretarias, do Pitágoras e UNIPAC. A TAE Le�cia Oliveira levantou a posição
referenciada pelos TAEs na úl�ma reunião devido a preocupação com o vírus em si. Ela ainda disse que os
TAEs não viram a necessidade desse rodízio e que ninguém se voluntariou para realizar tal função. A TAE
Jennifer expôs a situação das geladeiras dos laboratórios e disse que já passaram por diversos casos em
que permaneceram algum tempo desligado, não ocasionando grandes prejuízos. A Profa Angélica
Coordenadora da Nutrição, jus�fica que a situação ainda permanece heterogênea e propõe o
encaminhamento de que cada departamento se responsabilize pelo seu patrimônio, bem como pela
definição do método que será u�lizado para o monitoramento patrimonial. Ângelo, Erly e Leandro
sustentam o encaminhamento da Profa. Angélica. A Profa. Cláudia disse que em um momento de
pandemia não é legal apontar alguma pessoa para cumprir tal função, pois deve ser levado em conta a
saúde tanto �sica quanto mental do servidor. O Prof. Ângelo enfa�zou que, caso o rodízio ou rondas
sejam de fato estabelecidos, com base no §1o do Art 3º da Re. 10/2020, que de maneira alguma
servidores enquadrados nos grupos de riscos ou que �vessem parentes nos grupos de riscos poderiam
ser designados, já que tal ação tem aparo no Art 4º da referida resolução. Que a discussão deveria ser
conduzida de forma muito tranquila, buscando-se apoio de todos os servidores que pudessem contribuir,
sejam eles professores ou TAEs. Na sequência, o Presidente do conselho perguntou aos presente se
haveria alguma outra proposta diferente daquela levantada pela Profa Angélica. Na ausência de novas
propostas, a proposta vigente foi levada para votação, sendo aprovada por unanimidade o
encaminhamento de que cada departamento se responsabilize pelo seu patrimônio, bem como pela
definição do método que será u�lizado para o monitoramento patrimonial.  O Conselho autorizou a
reunião avançar por mais de uma hora por unanimidade. PONTO II - Recebimento semanal de
documentos e ou mercadorias: Sobre este ponto, o TAE Roberto afirmou que, com base na Resolução
10/2020 do CONSU, essa seria uma questão indiscu�vel. Leandro apoia o Roberto e esclarece que todos
os serviços essenciais estão claramente citados na resolução. Angélica colocou um ponderação sobre os
documentos para os alunos, apresentando um caso específico da Nutrição que demandará
acompanhamento dos documentos. Considerando a ausência de base para se fundamentar uma possível
estratégia de recebimento de documentos e/ou mercadorias, o conselho foi unânime em se encerrar o
ponto uma vez que o CONSU não previu nenhum mecanismo de recebimento de documentos e
mercadorias como a�vidade essencial. PONTO III - Demais a�vidades administra�vas: Angélica sugere
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que o servidor esteja a disposição do departamento em seu horário de trabalho mesmo que
remotamente. Ângelo sugere o encaminhamento de que demais a�vidades administra�vas sejam
executadas remotamente dentro do horário de trabalho dos servidores. O encaminhamento foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. PONTO IV - Possíveis deliberações a nível de ICV: A Profa
Cris�na da Fisioterapia disse que as reuniões deveriam que ser man�das à distância. Cibele e Erly relatam
que os colegiados fazem as reuniões por e-mail. Encaminhamento: Em virtude do cenário de pandemia
provocado pelo coronavirus, bem como da suspensão das a�vidades acadêmicas e administra�vas
presenciais em decorrência da Resolução CONSU 10/2020, fica ins�tucionalizado, a nível de ICV, a
realização de reuniões virtuais de Conselho de Unidade, Câmaras Departamentais, Colegiados de Curso,
NDEs, COEs e quaisquer outros órgãos colegiados afins, por meio de e-mail ins�tucional, enquanto
perdurar os efeitos da referida resolução. Para fins de regulamentação do mecanismo a ser u�lizado, foi
também deliberado que os atos administra�vos de 1) convocação, 2) envio de pautas e documentos
complementares, 3) votação, 4) apresentação do resultado da votação, deverão ser feitos por e-mail, com
especificação do horário em que ocorrerá a votação. Contudo, houve o entendimento de que as
discussões referentes ao ponto de pauta poderá ser realizados por demais ferramentas virtuais passíveis
de se u�lizar, respeitando os prazos ins�tucionais. O encaminhamento foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. PONTO IV - A�vidades acadêmicas para os discentes e informações da
PROGRAD: a Profa Angélica discorre sobre um mal entendido que está surgindo, rente a recentes
orientações da PROGRAD, sobre encaminhamentos de a�vidades para os docentes. Disse que de acordo
o §1º da Res. CONSU 10/2020 é claro quanto à impossibilidade de subs�tuição das a�vidades presenciais
por a�vidades à distância, e que o que se recomenda, mas que não é obrigatório, é o envio de a�vidades.
 Luiz Fernando da Educação Física disse que a redação foi infeliz mas que a suspensão não vai complicar a
vida de ninguém. Ângelo disse que foi per�nente trazer ponto para mais esclarecimentos e que não
existe mo�vo para se prosseguir com a discussão. Ângelo finalizou a reunião ordenando aos conselheiros
para terem cuidado em comunicados feitos através de grupos de whatsapp pois o papel dos conselheiros
é organizar e gerir a ins�tuição, especialmente nos momentos de crise. O professor encerra a reunião.
Não havendo novas manifestações, eu, Victor Gonçalves Chagas, lavrei a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por Victor Goncalves Chagas, Servidor(a), em 31/03/2020, às
14:30, 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 Claudia Oliveira Fontes, Chefe de Departamento, em
06/04/2020, às 13:21, 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 Ciro Jose Brito, Chefe de Departamento, em 15/05/2020,
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 Rafael Marins Rezende, Chefe de Departamento, em
15/05/2020, às 11:06, 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 Cibele Velloso Rodrigues, Coordenador(a), em
16/05/2020, às 10:13, 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 Angelica Co�a Lobo Leite Carneiro, Professor(a), em
17/05/2020, às 19:40, 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 Rose Mara Ortega, Coordenador(a), em 18/05/2020, às
12:11, 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 Leandro de Morais Cardoso, Chefe de Departamento, em
18/06/2020, às 07:28, 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 Erly Guilherme Azevedo, Professor(a), em 25/06/2020, às
11:34, 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 Heder Jose Ribeiro, Chefe de Departamento, em
21/07/2020, às 11:10, 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 da Silva Lima, Servidor(a), em 01/09/2020, às
15:46, 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 Meirele Rodrigues Goncalves, Coordenador(a), em
04/09/2020, às 18:18, 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 Carlos Eduardo Pinto de Alcantara, Chefe de
Departamento, em 05/10/2020, às 17:03, 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 Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0083019 e o código CRC
3F4C4A70.
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