
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E NOVE DE AGOSTO DE 2018

Aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e dezoito
minutos (14h18min), no Auditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação (Bloco
L), da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão,
em  caráter  ordinário,  sob  a  presidência  da  Diretora  Profª.  Drª.  Roselma  Lucchese,  atendendo  à
convocação  Conselho  Gestor  nº  09/18,  previamente  expedida.  Na  oportunidade  compareceram os
seguintes conselheiros: Cláudio Lopes Maia – Vice Diretor; Heber Martins de Paula - Coordenador de
Administração  e  Finanças;  Fernanda  Ferreira  Belo  –  Coordenadora  de  Graduação;  José  Júlio  de
Cerqueira Pituba – Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação; Neila Coelho de Souza - Coordenadora
de Extensão e Cultura; Moisés Fernandes Lemos – Coordenador de Desenvolvimento Institucional e
Recursos Humanos; Alexander Meireles da Silva – chefe da UAE de Letras e Linguística; Geraldo
Sadoyama Leal  – Chefe da UAE de Biotecnologia;  Maria  Marta  Lopes  Flores  (em substituição a
Fátima Pacheco de Santana Inácio – Chefe da UAE de Educação); Marco Paulo Guimarães – Chefe da
UAE de Engenharia; Marcos Bueno – Coordenador da UAE de Gestão de Negócios; Gilmar Alves de
Avelar (em substituição a Ronaldo da Silva - Chefe da UAE de Geografia); Thiago Porto de Almeida
Freitas – Chefe da UAE de Matemática e Tecnologia;  Nilton Luís Moreira - Chefe da UAE de Física;
Rogério Bianchi de Araújo – Chefe da UAE de História e Ciências Sociais; Alberthmeiry Teixeira de
Figueiredo – Chefe da UAE de Química; Isac Thavares da Silva – representante discente; Ana Marta
Ribeiro Borges Rodovalho – suplente do representante dos órgãos administrativos e Thimoteo Pereira
Cruz – representante técnico administrativo. Estavam presentes, ainda, o Chefe de Gabinete Roberto
Ferreira Tavares e o representante do Sint-IFES/GO Jainer Diogo Vieira Matos.  A conselheira Laurita
de Queiroz Bomdespacho – Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária justificou sua
ausência.  Havendo quórum, a Presidente iniciou a reunião dando boas vindas a todos. Indagou se
alguém gostaria de se inscrever para repassar informes e, a seguir, se haveria inclusão de ponto de
pauta,  ao  que  o  conselheiro  Thimoteo  Pereira  solicitou  que  fosse  incluída  a  leitura  da  Carta  ao
Conselho  Gestor  da  Regional  Catalão,  redigida  pelos  representantes  dos  servidores  Técnicos
Administrativos  em  Educação  (TAE)  neste  Conselho.  A presidente  perguntou  se  os  conselheiros
estavam de acordo com a inclusão, sendo a  mesma aprovada por unanimidade. Passou os seguintes
informes da Direção: 1) que o Ministério do Planejamento foi contrário à criação dos cargos e funções
para a Universidade Federal de Catalão (UFCAT), uma vez que esta não está incluída no orçamento
financeiro do ano de dois mil e dezoito (2018) e que esse processo acontecerá a partir do ano de dois
mil e dezenove (2019), permanecendo, portanto, ainda, como Direção da Regional Catalão; 2) que a
dívida com a Superintendência de Água e Esgoto (SAE), decorrente de acordo verbal realizado com a
Regional  Catalão/UFG,  até  o  momento  não  foi  sanada,  mas  está  buscando  uma  solução  para  o
problema junto à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Catalão e SAE. Relatou que no dia
último dia dez (10) o fornecimento de água no Campus 1 foi cortado, sendo os hidrômetros retirados
pela SAE, mas, através de medidas administrativas e politicas, estes foram reinstalados no mesmo dia.
Disse que ainda não tem o valor exato da dívida, pois o levantamento das pendências não foi concluído
pela SAE. O conselheiro Cláudio Lopes explicou que está sendo estudada uma forma legal de isentar a
Regional Catalão/UFG do pagamento de água à SAE e que enquanto esse acordo não é concretizado,
não haverá novos cortes  no fornecimento de água.  O conselheiro Heber  Martins  ressaltou que os
chamados Anexo 2 e o Galpão não entrarão no acordo de isenção da dívida e terão que as contas
atrasadas quitadas, realmente. A Presidente solicitou a colaboração de todos no sentido de elaborar um
documento a  ser  entregue à  Prefeitura Municipal,  mostrando a questão social  da Universidade ao
atender a população catalana e os órgãos públicos municipais. Pediu que sejam fornecidos os projetos,
porventura existentes, que atendam parte desse público, visando subsidiar a elaboração do convênio ou
lei  de isenção do pagamento de água;  3)  que toda a  UFG está  alerta  em relação à  segurança do
trabalho. Relatou que a UFG está respondendo a um processo na justiça e cinco (5) servidores estão
sendo acusados de homicídio e, por medida de segurança, nas aulas práticas e ambientes acadêmicos
da  UFG  está  proibido  o  uso  de  objetos  perfuro-cortantes,  lâminas,  tratores.  Disse  que  tem dois
laboratórios  da  UAE de  Química  interditados  também por  questões  de  segurança.  O  conselheiro
Alberthmeiry Teixeira  disse  que  tais  laboratórios  já  foram liberados  e  que a  interdição  aconteceu
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erroneamente, de modo precipitado. Observou que nesse processo uma peça foi retirada do local, sem
nenhum registro. Acrescentou que o engenheiro esteve na Regional no dia de ontem e ele não foi
comunicado a tempo de solicitar esclarecimentos e saber o que foi avaliado por ele. Ressaltou que ele
próprio informou o problema com o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e que mais preocupante é a
situação do almoxarifado que pode explodir a qualquer momento. Lembrou que este Conselho, na
gestão anterior, definiu que seria construído um novo almoxarifado, reservou a verba para a construção
mas nada aconteceu. A Presidente esclareceu que a solicitação de visita da técnica em segurança do
trabalho partiu da UAE de Química e que a vinda do engenheiro mecânico era necessária para gerar o
relatório e, assim, poder buscar recursos. O engenheiro Lucas Salomão, presente à reunião, justificou a
visita da técnica em segurança do trabalho e justificou que a interdição não foi precipitada e sim, fora
orientada pelo laudo técnico da profissional responsável pela segurança do trabalho. Quanto à visita do
engenheiro justificou que a vistoria foi visual, pois o mesmo não possuía equipamentos específicos. A
Presidente da reunião disponibilizou na mesa diretiva uma cópia do laudo técnico que orientou a
interdição  do Laboratório  de Química.  O conselheiro  Marco Paulo  pediu  contratação imediata  de
serviço  para  limpeza  ou  remoção  dos  pombos,  ao  que  a  Presidente  fez  um  adendo  e  pediu  a
colaboração de todos, uma vez que esse serviço seria executado no final do mês de julho, porém dois
cursos  reclamaram que teriam atividades  intransferíveis  naquela  data,  solicitando  o  adiamento  do
serviço. O conselheiro Heber Martins ressaltou que o serviço já está contratado e que está vendo se a
empresa executa o serviço no feriado do dia 07/09; 4) que a escuridão nas imediações da UFG se deve
a existência de lâmpadas queimadas, solicitação para troca já repassada à Prefeitura Municipal; 5) que
a  realização  do  Congresso  de  Pesquisa,  Ensino,  Extensão  e  Cultura  da  Regional  Catalão
(CONPEEX/RC)  precisa da contribuição de todos e do estímulo aos alunos, técnicos e docentes para
participarem. Informou que a Regional foi contemplada com edital da Fundação de Apoio e Pesquisa
do Estado de Goiás (FAPEG), tanto para o CONPEEX quanto para o Seminário de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (SPPGI). Conseguiu, também, junto à FAPEG, que o Coordenador de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação, o conselheiro José Júlio Cerqueira Pituba, participe junto aos Pró-Reitores,
das discussões relacionadas a editais futuros. Discutiu, junto à FAPEG como ter um posto de serviços
aqui e como ele poderá ser implantado. O conselheiro Thiago Porto perguntou sobre a participação dos
alunos  da  Regional  no  CONPEEX,  em  Goiânia,  ao  que  o  conselheiro  José  Júlio  de  Cerqueira
respondeu que está trabalhando para abrir o link de submissão de trabalhos. O conselheiro Thiago
Porto  disse  que  o  prazo  será  muito  curto.  O  conselheiro  Cláudio  Lopes  também  passou  alguns
informes: 1) que está confirmada a vinda do Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o
Professor  Roberto  Leher  no  dia  28/09,  às  dezenove  (19)  horas,  para  falar  sobre  a  universidade
brasileira hoje. Disse que será mais uma atividade relacionada à transição UFG/UFCAT; 2) que a carta
elaborada durante o evento anterior está em fase final de elaboração e estará disponível para consulta
pública e sugestões e que, logo após o evento com a presença do Reitor Roberto Leher haverá uma
assembleia universitária para debater a carta. O conselheiro Moisés Fernandes também passou alguns
informes sobre segurança: 1) que para atender à Norma Técnica 17/2014 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Goiás, que estabelece obrigatoriedade de número de brigadistas em função do número de
pessoas que transitam nos blocos, a Regional contratou um curso de capacitação de brigadistas. Pediu
o apoio  de  chefias  e  coordenações  para  indicar  servidores  que  possam ser  capacitados  para  essa
atividade; 2) que necessita da indicação de membros para recomposição da Comissão Interna de Saúde
do Servidor Público (CISSP). O conselheiro Thiago Porto disse que no terceiro (3º) piso do bloco M
existe  um acesso ao terraço,  onde alunos estão subindo durante a  noite,  podendo provocar  algum
acidente. O conselheiro Moisés Fernandes disse que essa situação é com ele e ele providenciará a
solução. Disse que recebeu uma informação que alunos da UAE de Engenharia estão pulando a cerca
para entrar e sair da Universidade ao invés de utilizar os portões de acesso. Disse que isso está gerando
transtornos e que é preciso prevenir acidentes, motivos pelos quais, realizará uma consulta online sobre
a reabertura do portão lateral. A conselheira Fernanda Ferreira também passou alguns informes: que a
Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação estão organizando um evento
para discutir o currículo para o Estado de Goiás. Disse que enviou e-mail convidando os chefes de
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UAE, mas que conta, principalmente, com a participação de coordenadores e professores ligados à
questão do currículo para participarem de uma reunião preliminar que acontecerá na próxima sexta-
feira,  às  catorze  horas  e  quinze  minutos  (14h15m)  aqui  na  Regional.  Informou  que  o  Seminário
acontecerá no dia 04/09, a partir das oito horas no Auditório Paulo de Bastos Perillo. O conselheiro
Moisés Fernandes informou que um novo grupo de servidores técnicos administrativos começarão a
chegar na próxima semana e pediu que os já empossados, que estavam presentes, se apresentassem.
Assim, se apresentaram os seguintes servidores e falaram seus cargos: Francyelli Mariana dos Santos
Mello Andrade, Lamartine Lemos de Melo, Daniela Rubio Baltazar e Lídia Cristina Alves Frota, sendo
os  quatro  (4)  Técnicos  de  Laboratório/Área  Saúde;  Willian  Koga  Silva  Filho,  Assistente  em
Administração e Patrícia de Sousa Oliveira, que antes era Assistente em Administração e agora foi
nomeada no cargo de Pedagoga/Área:  Hospitalar.  A Presidente da reunião e  o conselheiro Moisés
Fernandes deram as boas vindas a eles. O conselheiro José Júlio de Cerqueira informou: 1) que está
realizando algumas ações junto à FAPEG e à  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) visando dar maior visibilidade à Regional, na área de pesquisa; 2) que participou no
último dia  22,  na Universidade  de Brasília  (UnB),  do  Fórum de  Pró-Reitores  de Pesquisa e  Pós-
Graduação (FOPROP), Regional Centro-Oeste e no mês de outubro participará do XXXIV Encontro
Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP) em Florianópolis; 3) que presidiu a
reunião de apresentação do PIBIC aos alunos da Regional Catalão, sendo esta uma das demandas que
estão sendo repassadas à nossa Regional e falou também da importância de aumentar a demanda por
bolsas; 4) que o SPPGI será realizado no período de 12 a 14/09 e que espera contar com a participação
de todos, como também no CONPEEX. A seguir, a Presidente da reunião passou a palavra ao servidor,
Sílvio Cezar de Melo, Chefe da Divisão de Compras, para em nome do conselheiro Heber Martins,
informar que está tendo dificuldade em realizar as compras, uma vez que os processos para a licitação
estão demorando a ser  avaliados  pelos  responsáveis.  A Presidente informou que o  Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA) 2019 já saiu e, que buscou informações a respeito da planilha da divisão
orçamentária com a UFG. Disse que o orçamento já foi separado, mas que o montante referente ao
Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) permanece integralmente com a UFG. Relatou que
o Diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (DIFES), Mauro
Luiz Rabelo se comprometeu a enviar uma nota explicativa de como ocorreu a divisão orçamentária da
PLOA. O conselheiro Cláudio Lopes ressaltou a importância de desenvolver atividades com Reitores
de outras universidades, visando a abertura de portas para a Regional nesse processo de emancipação.
Lembrou o apoio recebido da Reitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Professora
Iracema Santos Veloso, durante as visitas ao Ministério da Educação (MEC), que hoje já negocia com
a Regional como se esta fosse uma universidade autônoma e com reitoria própria. Reforçou o convite
para o encontro com o Reitor da UFRJ, Professor Roberto Leher. Explicou que a parcela do PNAES
que está no orçamento da UFG deverá ser redistribuída à UFCAT, que receberá, além dessa quantia,
mais um milhão de reais (R$ 1.000.000,00) alocado às Universidades ‘super novas’, como estão sendo
chamadas as universidades criadas neste ano. O conselheiro Thiago Porto perguntou se teve início a
obra da Casa do Estudante, ao que o conselheiro Cláudio Lopes esclareceu que o edital está aberto,
mas aguarda a alocação do recurso para início da construção. Disse que está em tratativa constante
com a Reitoria para viabilização do recurso para iniciar a obra ainda no ano de dois mil e dezoito
(2018). A Presidente repetiu que o Diretor da DIFES, Mauro Luiz Rabelo, garantiu que lançaria a nota
explicativa e complementou que é preciso ficar  atenta  à questão do recurso PNAES junto com o
orçamento da UFG. Explicou que devido à falta de esclarecimentos quanto a verba de PNAES 2019,
alguns  profissionais  que  atuam  na  assistência  estudantil  na  Regional  Goiânia  da  UFG  estão
comemorando que o seu PNAES veio maior. Eles desconhecem que a quantia que veio a maior é
referente à parcela PNAES da Regional Catalão e da Regional Jataí. Explicou, também, que o início da
obra da Casa do Estudante depende de recurso e que, até o momento, o MEC liberou apenas quarenta
por cento (40%) do recurso de capital do PNAES, restando sessenta por cento (60%) retidos no MEC.
Disse  que  o  Reitor,  Professor  Edward Madureira  Brasil  propôs  a  ela  irem juntos  ao  MEC tentar
viabilizar a liberação do recurso e o início da obra. O conselheiro Heber Martins, a pedido, repassou os
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números do orçamento, explicando que nesses valores não constam nenhum recurso para o Curso de
Medicina. Ressaltou que esta será outra luta a ser travada junto ao MEC. Falou os números do PLOA:
valor de capital será um milhão e meio de reais (R$ 1.500.000,00), custeio dois milhões, cento e dez
mil e novecentos reais (R$ 2.110.900,00) e o acréscimo do PNAES o valor de um milhão, noventa e
três mil, quinhentos e noventa reais (R$1.093.590,00). Disse que quando houver a confirmação desse
orçamento  convocará  uma  reunião  administrativa  para  definir  quais  serão  as  demandas  a  serem
atendidas.  O  conselheiro  Thiago  Porto  pediu  para  registrar  o  convite  para  o  VIII  Simpósio  de
Matemática e Matemática Industrial (SIMMI), quando será comemorado trinta (30) anos de criação do
Curso  de  Matemática  e  dez  (10)  anos  de  criação  do  Curso  de  Matemática  Industrial,  ambos  da
Regional Catalão. O conselheiro Alexander Meireles parabenizou ambos os Cursos e informou que a
professora da Prefeitura Municipal de Catalão, Neuza de Fátima Vaz de Melo, está tendo problemas de
acesso aos  projetos  de extensão no Sistema.  A conselheira  Neila  Coelho disse que já informou o
problema  à  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura/UFG  e  que  está  aguardando  o  retorno,  mas  que
solicitará novamente uma solução. A conselheira Fernanda Ferreira explicou o passo a passo para a
professora localizar  o projeto.  A Presidente da reunião sugeriu que a  Coordenação de Extensão e
Cultura (CEC) convide a Professora, para pessoalmente tentarem resolver o problema. O conselheiro
Nilton Luís informou que foi aprovado o Curso de Física, modalidade Bacharelado. Perguntou qual
será o processo de escolha da reitoria pro-tempore da UFCAT, ao que a Presidente esclareceu que a
tendência  na  metodologia  é  ouvir  a  recomendação  da  Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das
Instituições Federais  de Ensino Superior  (ANDIFES).  Disse que o termo de tutoria  ainda não foi
assinado;  que  houve  um  esfriamento  desse  processo,  principalmente  pelo  posicionamento  do
Ministério do Planejamento. O representante do Sindicato, técnico administrativo Jainer Diogo, pediu
para  registrar  que  o  Sindicato  dos  Docentes  das  Universidades  Federais  de  Goiás  (ADUFG),  a
Associação dos Docentes do Campus Catalão (ADCAC), o Diretório Acadêmico do Campus Catalão
(DACC)  e  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  Técnico-Administrativos  em  Educação  das  Instituições
Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás (Sint-IFES/GO) fizeram uma moção de apoio para
que a escolha do reitor seja uma decisão interna da UFCAT e a partir desse documento encaminharão
um ofício  solicitando  apoio  das  autoridades  estaduais  e  municipais.  A Presidente  lembrou  que  a
Regional está tendo dificuldades para participar do CT-Infra sem a prerrogativa de ter um reitor pro-
tempore; dificuldades com o PNAES também. Ressaltou que a UFCAT está sendo prejudicada em ser
UFCAT, sem ser UFCAT efetivamente. A seguir, passou à discussão das atas, iniciando com a ata do
dia  06/06/2018,  que,  após  as  correções  sugeridas,  foi  aprovada  por  unanimidade.  A ata  do  dia
28/06/2018, foi colocada em discussão. O conselheiro Marco Paulo solicitou que fosse confirmado o
resultado final da votação, em relação às abstenções, conforme consta às linhas cento e sessenta (160)
e cento e sessenta e um (161), e, assim, a Presidente encaminhou que a aprovação desta ata fosse
adiada para a próxima reunião, para aguardar a confirmação do resultado. Colocou em votação, sendo
aprovado por unanimidade o adiamento da aprovação da ata do dia 28/06/2018. Passou à discussão da
ata do dia 25/07/2018, que, sem correções, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à
discussão da pauta, passou ao quarto ponto – homologação de  ad referendum proferido no processo
23070.004137/2018-42,  acerca  da  oferta  de  nova  turma  do  Curso  de  Especialização  em Lavra  e
Geotecnia de Mina, com alteração no regulamento, cujo parecerista foi o conselheiro Alberthmeiry
Teixeira de Figueiredo. Justificou a necessidade do  ad referendum em decorrência da ausência de
quórum na reunião do dia 25/07/2018 e a proximidade do início do curso. O conselheiro Marco Paulo
ressaltou que ficou estabelecido em reuniões anteriores que cada UAE tivesse o cuidado de analisar as
prestações de contas ao final de seus cursos lato sensu e informou que a prestação de contas deste, e do
outro curso a ser analisado hoje, foram apresentadas ao colegiado da UAE de Engenharia e aprovadas.
O conselheiro Thiago Porto observou que na última reunião do Conselho Universitário (CONSUNI)
foi aprovada uma nova resolução referente à cursos de especialização  lato sensu.  A Presidente se
dispôs apresentar a nova resolução neste Conselho tão logo esteja formalizada. A seguir, colocou em
votação  a  decisão  proferida  ad  referendum deste  Conselho,  sendo  a  mesma  homologada  por
unanimidade. O conselheiro Nilton Luiz Moreira perguntou se a oferta de nova turma do Curso de
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Especialização em Tratamento de Minérios, sem alteração no Regulamento, tinha sido aprovada na
reunião passada, ao que a Presidente informou que aquela reunião não teve quórum e que ele, relator
do processo, poderia fazer a leitura do seu parecer. Ele disse que não tinha levado o parecer, ficando a
questão para o final da reunião. A Presidente passou à discussão do próximo ponto da pauta, Resolução
de  Afastamento  Total  dos  Técnicos  Administrativos  em  Educação  (TAE).  O  conselheiro  Moisés
Fernandes observou que a nova resolução expressava o anseio da categoria dos TAEs e que a mesma
foi alterada após consulta e sugestões da própria categoria. Disse que sua interferência foi no sentido
de conduzir os trabalhos. Complementou que sendo a mesma aprovada, caberá aos gestores o desafio
de colocá-la em prática. O conselheiro Cláudio Lopes explicou que inicialmente seria apresentado o
documento todo,  enquanto cada conselheiro anotaria  os  destaques e,  na sequência,  seria  discutido
artigo por artigo.  Com a palavra,  o conselheiro Thimoteo Pereira agradeceu a presença dos novos
técnicos administrativos e os convidou a sempre participar das reuniões e a ocupar as duas vagas
disponíveis para a categoria. Relatou que o processo de revisão da resolução se constituiu de três (3)
etapas,  sendo a  primeira,  uma consulta  aos  técnicos  sobre  quais  eram as  alterações  desejadas;  na
segunda etapa a comissão acolheu as sugestões e lançou na resolução existente, e, a terceira etapa foi
uma reunião com a categoria para acordar os pontos divergentes e realizar os ajustes para a versão final
que seria apresentada.  A partir daí, iniciou a explanação das alterações e as justificou. A seguir, a
Presidente colocou em discussão. O conselheiro Cláudio Lopes sugeriu aprovar cada artigo e ao final
aprovar a resolução geral. A Presidente abriu para discussão, sendo sugerido, que no artigo primeiro
(1º)  parágrafo  quarto  (4º),  alterasse  “...  na  mesma  Regional  da  UFG...”  para  “...  na  Regional
Catalão...”, e, alterasse, também, “...por um tempo de seis (6)...” para “...por um período de seis (6)...”.
A Presidente colocou em votação, consecutivamente, o artigo primeiro, o seu parágrafo primeiro, o seu
parágrafo segundo e o seu parágrafo terceiro, os quais foram aprovados por unanimidade; o parágrafo
quarto foi aprovado com quinze (15) votos favoráveis e três (3) abstenções. Atingido o horário limite
para encerramento da reunião, a Presidente informou que a discussão da Resolução continuaria na
próxima  reunião  ordinária.  Retornou  ao  quinto  ponto  da  pauta,  análise  do  processo
23070.006060/2018-45, que trata de proposta de oferta de nova turma do Curso de Pós-Graduação
Lato  Sensu  –  Especialização  em  Tratamento  de  Minérios,  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de
Engenharia - FENG, da Regional Catalão, e de um novo regulamento. Passou a palavra ao conselheiro
Nilton  Luís  Moreira,  relator,  que  leu  o  seu  parecer  favorável  à  oferta  da  nova  turma.  Após  as
discussões, a Presidente colocou em votação o parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e seis minutos (17h06min) e eu,
Tânia Maria Tartuci,  Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que depois de lida e
aprovada será assinada por mim, pela Presidente dos trabalhos e pelos demais conselheiros presentes à
sua discussão e aprovação. _________________
Presidente do Conselho: Roselma Lucchese                                              _____________________  
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________
Alexander Meireles da Silva  __________________________________________________________
Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho ___________________________________________________
Cláudio Lopes Maia _________________________________________________________________
Fernanda Ferreira Belo _______________________________________________________________
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Gilmar Alves de Avelar  ______________________________________________________________
Heber Martins de Paula _______________________________________________________________
Isac Thavares da Silva ________________________________________________________________
José Júlio de Cerqueira Pituba  _________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães ______________________________________________________________
Marcos Bueno ______________________________________________________________________
Maria Marta Lopes Flores _____________________________________________________________
Moisés Fernandes Lemos _____________________________________________________________
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Neila Coelho de Souza _______________________________________________________________
Nilton Luís Moreira __________________________________________________________________
Rogério Bianchi de Araújo ____________________________________________________________ 
Thiago Porto de Almeida Freitas ________________________________________________________
Thimoteo Pereira Cruz _______________________________________________________________
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