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ATA DA 183ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na 1 

sala de reuniões da Reitoria, a centésima octogésima terceira reunião do Colegiado 2 

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 182ª reunião; 02 - Informes; 3 

03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Enquadramentos e Progressões 4 

por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 - Perfil de vaga de concurso 5 

público para Professor Associado (CI LZNA/CCTA/UENF 069/2014); 07 - Perfil de vaga de 6 

concurso público para Professor Titular (CI Chefia LEEA 07/2014); 08 - Solicitação do servidor 7 

técnico administrativo Elisael Pereira Barros para cursar pós-graduação; 09 - Alteração do nº de 8 

vagas para ingressantes no Curso de Zootecnia; 10 - Projeto Pedagógico do Curso de 9 

Licenciatura em Ciências Sociais – parecer da relatoria; 11 - Solicitações de revalidações de 10 

diplomas de Graduação de Karoll Andrea Alfonso Torres Candido e Victor Alonso Vasquez Lugo 11 

(CI PROGRAD/UENF nº 155/2014); 12 - Projeto de criação do Programa de Pós-Graduação em 12 

Biologia Vegetal Integrativa (CI PROPPG nº 167/2014); 13 - Regimento do PIBID (processo E-13 

26/009/657/2014); 14 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 14 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de 15 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 16 

Leandro Garcia Pinho – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise Cunha 17 

Tavares Terra - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Francisco Alves Lemos 18 

– representante suplente dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre 19 

- representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Profª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - 20 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Mauro Macedo Campos – 21 

representante dos docentes do CCH; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da 22 

Câmara de Graduação; Profª Maria Clareth Gonçalves Reis - representante da Câmara de 23 

Extensão e Assuntos Comunitários. Participaram como convidados, o técnico administrativo Sr. 24 

Ricardo Pohlmann e os professores Gonçalo Apolinário de Souza Filho e Alessandro Coutinho 25 

Ramos. O Reitor solicitou a antecipação do item 12 da pauta, para ser discutido logo após o 26 

item 01. A solicitação foi aprovada. Solicitou, também, a inserção na pauta da CI CCT nº 27 

091/14, com resultado de concurso público para Professor Associado do LAMAV, e da CI CCT 28 

nº 092/14, com perfis de vagas de concurso público para docentes do CCT. A solicitação foi 29 

aprovada. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 30 

182ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 12 da pauta, que 31 

trata do projeto de criação do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal Integrativa (CI 32 

PROPPG nº 167/2014), o Reitor passou a palavra ao Prof. Amaral. O Prof. Amaral disse que o 33 

projeto faz parte de trabalho não somente dessa, mas também de administrações anteriores, 34 
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para ajustar a pós-graduação. Disse que trabalhamos para o Programa de Biociências e 35 

Biotecnologia migrar para o Comitê de Área (CA) de Ciências Biológicas 1. Disse que as 36 

alterações propiciaram o aumento do conceito para 4, mas o trabalho não poderia parar por aí 37 

e outros ajustes se faziam necessários. Considerou a Universidade Vila Velha (UVV), inserida 38 

na proposta como parceira, como uma instituição diferenciada. Informou que o atual Reitor da 39 

UVV já foi Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Informou, também, que na 40 

parceria estão envolvidas questões como logística e área para congresso. Lembrou que a 41 

região de Vila Velha conta com grande rede hoteleira. Disse que a proposta foi aprovada no 42 

âmbito de Biociências, assim como pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) e o 43 

prazo para envio à CAPES é o início de agosto de 2014. O Reitor convidou os professores 44 

Gonçalo Apolinário e Alessandro Coutinho para fazerem uma apresentação da proposta. O 45 

Prof. Gonçalo disse que é uma proposta antiga do CBB e que o programa receberá o nome de 46 

“Programa de Pós-Graduação Associado em Biologia Vegetal Integrativa”. Disse que temos 47 

material humano e produtividade suficiente, mas o que atrasou o andamento da proposta é a 48 

questão da saída de pesquisadores do atual programa de pós-graduação. Disse que a UVV é a 49 

única universidade privada do Espírito Santo e possui seis programas de pós-graduação. 50 

Informou que, como contrapartida, a UVV contratará pesquisadores com alta produtividade 51 

para completar o quadro e contratarão um profissional para atuar na secretaria do programa 52 

aqui na UENF. Disse que haverá oferecimento de disciplina no Espírito Santo, com estadia, 53 

alimentação e auxílio docência semestral. Informou que a CAPES não se mostrou contrária à 54 

proposta, quando participaram de reunião para tratar da parceria. Informou, finalizando, que a 55 

proposta foi aprovada por unanimidade no Conselho de Centro do CBB e na Câmara de 56 

Pesquisa e Pós-Graduação. O Prof. Alessandro disse que, após análises, decidiram que o 57 

caminho era a área de Biodiversidade. Ressaltou que se fôssemos tirar todos os docentes de 58 

plantas enfraqueceríamos os demais programas e, diante disso, pensamos na associação. 59 

Informou que o programa terá 21 docentes, sendo 19 permanentes e 02 colaboradores. Disse 60 

que estamos trabalhando em nível avançado e o programa poderá concorrer a bolsas CAPES. 61 

Informou que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) está olhando o 62 

programa com bons olhos. O Prof. Gonçalo agradeceu a oportunidade e solicitou que o 63 

COLAC avalie se a proposta é palpável para ser submetida este ano. A Profª Isabel indagou 64 

se alunos da UVV pagarão mensalidade. O Prof. Alessandro respondeu que não, assim como 65 

na UENF, será gratuito. Disse que a UVV busca ter um programa com conceito muito bom. A 66 

Profª Clareth considerou que a proposta chegou muito em cima do prazo. Considerou que tem 67 

algumas dúvidas e que é preciso ter mais tempo para analisar as informações. O Reitor disse 68 

que as propostas nem sempre nos chegam com o tempo suficiente, mas diante da importância 69 

das propostas, trazemos para avaliação do Colegiado. O Prof. Gonçalo informou que nem 70 
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considerávamos a possibilidade de submeter a proposta este ano, mas apareceu a 71 

oportunidade e aceleramos o passo para conseguirmos algo muito bom para a instituição. O 72 

Sr. Ricardo informou que a minuta foi recebida pela Agência de Inovação na semana passada 73 

e conversamos com os professores Alessandro e Gonçalo e encaminhamos as sugestões da 74 

Agência. Os professores Alessandro e Gonçalo, após terminarem as indagações dos 75 

conselheiros, se retiraram da reunião. Não havendo mais considerações dos conselheiros em 76 

relação à proposta, o Reitor colocou em apreciação a proposta de criação do Programa de Pós-77 

Graduação em Biologia Vegetal Integrativa, sendo aprovada por unanimidade. Houve 78 

consentimento do Colegiado, mediante solicitação do Prof. Amaral, em função do prazo exíguo 79 

para a submissão online da proposta, que a mesma seja enviada à CAPES com aprovação ad 80 

referendum do CONSUNI. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que participou do III 81 

Encontro dos Reitores Universia Rio 2014, no Rio de Janeiro, com a participação de reitores de 82 

universidades de diversos países. A Profª Ana Beatriz informou que na semana passada ocorreu 83 

o Fórum do PIBID. Disse que a UENF participa do programa desde 2009 e temos a participação 84 

de 120 bolsistas de licenciatura e uma vez a cada semestre é realizado um fórum para debates. 85 

Disse que o programa tem tido grande impacto nas escolas em que atua. A Profª Ana Beatriz 86 

informou que a UENF foi contemplada com uma bolsa Santander de Graduação, para 87 

participação de estudante durante um período em instituição no exterior. Disse que o Colegiado 88 

Executivo decidiu que a vaga será reservada para o CCH. Informou que as inscrições ocorrerão 89 

até sexta-feira, em função do prazo de encaminhamento para o Santander. O Prof. Amaral 90 

informou que a proposta de Doutorado em Políticas Sociais foi encaminhada e estamos na 91 

expectativa de que tenhamos êxito. Informou que o Programa de Ciências Naturais migrou para o 92 

CA Interdisciplinar da CAPES. Parabenizou todo o grupo. Passando ao item 03 da pauta, o 93 

Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 94 

LEEL/CCH nº 039/2014 – afastamento da Profª Renata Maldonado da Silva (sem ônus para a 95 

UENF) – participar do XII Congresso Internacional da Brazilian Sudies Association (BRASA), na 96 

Inglaterra – de 15 a 25/08/2014 – aprovado por unanimidade; ii) CI LEEA nº 003/2014 – 97 

afastamento do país do Prof. Marcos A. Pedlowski (sem ônus para a UENF) – participar do XII 98 

Congresso Internacional da Brazilian Sudies Association (BRASA), na Inglaterra – de 16 a 99 

24/08/2014 - aprovado por unanimidade; iii) CI LESCE s/nº, de 11/07/2014 – afastamento do 100 

país da Profª Luciane Soares da Silva (sem ônus para a UENF) – participar do XII Congresso 101 

Internacional da Brazilian Sudies Association (BRASA), na Inglaterra – de 18 a 22/08/2014 - 102 

aprovado por unanimidade; iv) CI LESCE s/nº, de 30/05/2014 – afastamento do país do Prof. 103 

José Manuel Vieira Soares de Resende (sem ônus para a UENF) – participar do ECER 2014 – 104 

European Conference Educacional Research e do VI Encontros de Portalegre, em Portugal – 105 

de 01 a 13/09/2014 - aprovado por unanimidade; v) CI LCQUI/CCT 031/2014 – afastamento 106 
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do país da Profª Maria Raquel Garcia Vega (sem ônus para a UENF) – participar de visita 107 

técnica ao Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Ressonância Magnética da Universidade 108 

Frederico II, na Itália – de 01 a 14/09/2014 - aprovado por unanimidade; vi) CI CCTA nº 109 

30/14 – afastamento do país do Prof. Henrique Duarte Vieira (sem ônus para a UENF) – 110 

participar do 25th International Conference on Coffee Science, na Colômbia – de 07 a 111 

14/09/2014 - aprovado por unanimidade; vii) CI LCQUI/CCT 035/2014 – afastamento do país 112 

do Prof. Sergio Luis Cardoso (sem ônus para a UENF) – participar de missão de trabalho 113 

relacionado ao projeto “Internacionalização da Formação de Professores de Química e Física”, 114 

em Portugal – de 07 a 26/09/2014 - aprovado por unanimidade; viii) CI ASSAII nº 06/2014 – 115 

afastamento do país do Prof. Edson Corrêa da Silva (com ônus para a UENF) – representar a 116 

UENF no 26th Annual EAIE Conference, na República Tcheca – de 15 a 20/09/2014 - aprovado 117 

por unanimidade; ix) CI LCFIS s/nº, de 22/07/2014 – afastamento da Profª Maria Priscila 118 

Pessanha de Castro (sem ônus para a UENF) – participar do 2nd Conference on Photoacoustic 119 

and Photothermal Theory and Applications, na Polônia – de 22 a 26/09/2014 - aprovado por 120 

unanimidade; x) CI UENF/CCTA/LTA nº 030/14 – afastamento do Prof. Victor Haber Perez 121 

(sem ônus para a UENF) – participar do XXVII Congresso Interamericano y Colombiano de 122 

Ingenieria Química, na Colômbia – de 06 a 12/10/2014 - aprovado por unanimidade; xi) CI 123 

UENF/CCTA/LTA nº 028/14 – afastamento da Profª Daniela Barros de Oliveira (sem ônus para 124 

a UENF) – participar da 22ª Conferência Internacional da Pimenta 2014, no Chile – de 15 a 125 

23/11/2014 - aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o Reitor colocou 126 

em apreciação os seguintes convênios: i) Convênio entre a UENF, IFF, FAETEC, Prefeitura 127 

Municipal de Campos dos Goytacazes, FIRJAN e FUNDENOR (processo E-26/009/679/2014), 128 

que tem como objetivo promover e fortalecer a articulação institucional entre as partes 129 

envolvidas, visando a realização de ações para estruturar e implantar o Pólo Campos dos 130 

Goytacazes do Parque Tecnológico do Norte Fluminense – PTNF, conforme o mútuo interesse 131 

dos partícipes, visando o desenvolvimento e a execução de programas, projetos, estudos e 132 

serviços técnicos de forma integrada em âmbito regional. Coordenação pela UENF: convênio 133 

institucional da Reitoria - aprovado por unanimidade; ii) Termo de Cooperação entre a UENF 134 

e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) (processo E-135 

26/009/660/2014), que tem como objetivo a realização de cooperação técnica, científica e 136 

pedagógica entre o IFES e a UENF, com vista ao desenvolvimento mútuo de atividades de 137 

ensino, pesquisa, extensão, treinamento, capacitação e atividades culturais, objetivando o 138 

fortalecimento das atividades desenvolvidas nas áreas de atuação das envolvidas. 139 

Coordenação pela UENF: convênio institucional da Reitoria - aprovado por unanimidade; iii) 140 

Termo de Adesão da UENF a convênio com o Santander Universidades (processo E-141 

26/009/366/2014), que tem como objetivo a UENF declarar conhecer, concordar e aceitar todos 142 
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os termos, cláusulas e condições do Convênio firmado entre a ABRUEM e o Banco Santander 143 

(Brasil) AS, bem como que assume todas as obrigações que lhe são cabíveis, constantes do 144 

referido acordo, especialmente, mas não limitando, aquelas relacionadas na cláusula quarta do 145 

instrumento ao qual este Termo de Adesão passa a ser parte integrante. A coordenação pela 146 

UENF é da PROGRAD – aprovado por unanimidade; iv) Termo de Doação de Bens Móveis 147 

entre a UENF e a CAPES (processo E-26/050.188/10), que tem como objetivo a doação de 148 

bens móveis, no valor total de R$ 320.875,28. A coordenação pela UENF é da PROPPG – 149 

aprovado por unanimidade; v) Termo de Aditamento a Convênio entre a UENF, Queiroz 150 

Galvão Energética AS, Jordão Consultoria e Projetos Ltda e FUNDENOR (processo E-151 

26/051.715/12), que tem como objetivo alterar o estipulado nas seguintes cláusulas: Cláusula 152 

Quarta – Prazos, item 4.1, que estipula a duração e Cláusula Quinta – Valor, item 5.1, que 153 

estipula o valor de R$ 747.000,00, ambas do referido Convênio de Cooperação Técnica. A 154 

coordenação pela UENF é do Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – aprovado por 155 

unanimidade; vi) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e Instituto Capixaba de Gestão Ltda 156 

(processo E-26/051.322/12), que tem como objetivo prorrogar sua vigência por mais 24 meses, 157 

a partir da data de encerramento da vigência do convênio que lhe deu origem. A coordenação 158 

pela UENF é do Prof. Jonas Alexandre – aprovado por unanimidade; vii) Termo de 159 

Cooperação entre a UENF e Huesker Ltda (processo E-26/050.101/09), que tem como objetivo 160 

cooperação entre os partícipes, visando o desenvolvimento de um programa de mútua 161 

colaboração técnica e científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas 162 

de interesse comum no campo da Engenharia Civil, mais precisamente no estudo da interação 163 

solo-estrutura. A coordenação pela UENF é do prof. Paulo César de Almeida Maia – aprovado 164 

por unanimidade. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA 165 

046/2014, com os seguintes enquadramentos de servidores técnicos administrativos: Eunice de 166 

Castro e Silva (faixa XII / padrão 5); Márcio Alves Pereira Junior (faixa IX / padrão 5); Marcelo da 167 

Silva Mathias (faixa IX / padrão 5); Thaisa Tavares Alves da Silva (faixa VIII / padrão 5) – os 168 

enquadramentos foram aprovados por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor 169 

colocou em apreciação a CI LZNA/CCTA/UENF 069/2014, com solicitação de reabertura de edital 170 

de concurso público para Professor Associado do LZNA/CCTA, com perfil em Graduação em 171 

Zootecnia, com Doutorado na área de Zootecnia/Ciência Animal/Produção Animal, com tese na 172 

área de concentração em Nutrição de Ruminantes – perfil aprovado por unanimidade. Passando 173 

ao item 7 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI Chefia LEEA 07/2014, com perfil de 174 

vaga de concurso público para Professor Titular do LEEA/CCH, para a área de conhecimento 175 

“Ciências Sociais ou Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas” e linha de atuação 176 

“Experiência no ensino superior e na pós-graduação, com pesquisas relacionadas às áreas de 177 

Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional” – perfil aprovado por unanimidade. O Reitor 178 
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colocou em apreciação a CI CCT nº 092/14 (inserida na pauta), com os seguintes perfis de vagas 179 

de concurso público para docentes do CCT: i) Professor Associado do LECIV (CI CCT/LECIV nº 180 

035/2014) na área de conhecimento “Engenharia Civil/Estruturas (Mecânica estrutural e métodos 181 

numéricos aplicados à análise estrutural) – perfil aprovado por unanimidade; ii) Professor 182 

Associado do LECIV (CI CCT/LECIV nº 035/2014) na área de conhecimento “Engenharia 183 

Civil/Estruturas (Análise experimental em estruturas)” - perfil aprovado por unanimidade; iii) 184 

Professor Associado do LECIV (CI CCT/LECIV nº 035/2014) na área de conhecimento 185 

“Engenharia Civil/Geotecnia” - perfil aprovado com uma abstenção; iv) Professor Associado do 186 

LCQUI (CI LCQUI/CCT nº 032/2014) na área de conhecimento “Química (com ênfase em química 187 

analítica ou físico química)” - perfil aprovado por unanimidade; v) Professor Titular do LCQUI 188 

(CI LCQUI/CCT nº 033/2014) na área de conhecimento “Química” - perfil aprovado por 189 

unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, que trata de solicitação do servidor técnico 190 

administrativo Elisael Pereira Barros (Processo E-26/009/820/2014) para cursar Pós-Graduação 191 

Lato Sensu em Gestão, Design e Marketing, no IFF, às segundas e terças-feiras, no período de 192 

julho de 2014 a julho de 2016, o Reitor informou que o referido servidor atua no Protocolo Geral 193 

da UENF e secretaria as Comissões Centrais de Avaliação dos Docentes e dos Técnicos 194 

Administrativos. Disse que é favorável à participação do servidor no curso e ao seu 195 

aperfeiçoamento. O Reitor colocou a solicitação em apreciação, sendo aprovada por 196 

unanimidade. Passando ao item 9 da pauta, que trata de alteração do nº de vagas para 197 

ingressantes no Curso de Zootecnia, a Profª Ana Beatriz disse que a demanda foi aprovada 198 

pela Coordenação do Curso, Conselho de Centro do CCTA e Câmara de Graduação. Informou 199 

que o curso tem evasão alta. Disse que o aumento solicitado é de 28 para 40 vagas. O Prof. 200 

Oscar disse que se preocupa em que esse aumento de vagas poderá implicar nas turmas de pré-201 

cálculo, que já são grandes. Disse não saber se foi feito um estudo de impacto. A Profª Ana 202 

Beatriz informou, ainda, que o curso tem evasão de 50% já ao final do 1º semestre. O Reitor 203 

colocou a solicitação em apreciação, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 204 

10, o Prof. Marcelo Gantos fez a leitura de seu parecer referente ao Projeto Pedagógico do 205 

Curso de Licenciatura em Ciências Sociais (Processo E-26/009/1009//2013). Considerou que 206 

deveria haver ampliação de nosso corpo docente. Disse que é preciso termos consciência de que 207 

aprovamos um curso, mas que precisamos levar para a Reitoria a necessidade de recebermos 208 

mais vagas de docentes para o curso. O Reitor disse que estamos tendo dificuldade de novas 209 

vagas junto ao Governo. Lembrou o Curso de Administração Pública começou antes de 210 

conseguirmos as vagas. Disse que há laboratórios que possuem vagas e não as utiliza, o que nos 211 

causa dificuldades. Observou que não temos dificuldades para reposição de vagas de docentes, 212 

mas vagas novas o Governo não tem liberado. A Profª Ana Beatriz agradeceu as observações 213 

do Prof. Marcelo Gantos. Disse que a Câmara de Graduação analisou o mérito do curso. O Prof. 214 
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Marcelo Gantos sugeriu que fosse solicitado ao CCH um levantamento de vagas. Disse que na 215 

Sociologia e na Antropologia o déficit é maior. A Profª Ana Beatriz sugeriu aprovarmos o mérito e 216 

que a proposta seja encaminhada para o CONSUNI já com o estudo de vagas e necessidades 217 

básicas para o funcionamento do Curso, a ser realizado pelo Centro. O Reitor colocou em 218 

apreciação o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, sendo aprovado 219 

por unanimidade, com a ressalva da necessidade do CCH realizar um estudo de vagas e de 220 

necessidades básicas para o funcionamento do Curso, antes de ser submetido ao 221 

CONSUNI. Passando ao item 11, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de 222 

revalidação de diploma de Graduação, constantes na CI PROGRAD/UENF nº 155/2014: Karoll 223 

Andrea Alfonso Torres Candido, Curso de Medicina Veterinária, cursado na La Universidad 224 

Nacional de Colombia – homologado por unanimidade; Victor Alonso Vasquez Lugo, Curso de 225 

Engenharia Civil, cursado na Facultad de Ingenieria Civil, da Universidad Nacional de Ingenieria, 226 

no Peru – homologado por unanimidade. Passando ao item 13 da pauta, que trata de minuta 227 

de Resolução sobre o Regimento Interno do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 228 

Docência da UENF - PIBID/UENF (Processo E-26/009/657/2014), a Profª Ana Beatriz disse que 229 

submetemos esta resolução à Câmara de Graduação, onde o Prof. Marcelo Shoey, que foi o 230 

relator, foi minucioso em seu parecer. Informou que, quando aprovado, o Regimento Interno do 231 

PIBID deverá ser encaminhado para a CAPES. Informou, também, que temos atualmente 120 232 

bolsas do PIBID. Os conselheiros consideraram que o tema poderia ser apreciado sem a 233 

necessidade de relator, tomando como base o relato da Pró-Reitora de Graduação, Profª Ana 234 

Beatriz Garcia. O Reitor colocou a Resolução que trata do Regimento Interno do PIBID em 235 

apreciação, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 14, o Reitor colocou em 236 

apreciação a CI CCT nº 091/14, com o seguinte resultado de concurso público para Professor 237 

Associado do LAMAV/CCT, para a área de “Metalurgia Física”: candidata Adriana Barbosa da 238 

Silva – desistente; candidata Janaína Cardozo da Rocha – eliminada. Em apreciação, o resultado 239 

foi homologado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 240 

dezesseis horas e quinze minutos, agradecendo a presença de todos. 241 

 242 

 243 

 244 

        Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Carlos André Pereira Baptista 245 
                         Reitor                                                             Secretário ad hoc 246 


