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Aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2018, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º 1 

andar, Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos 2 

Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a VIII sessão ordinária do Conselho de 3 

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2018, previamente convocada pelo 4 

magnífico reitor, professor Dácio Roberto Matheus, e presidida pelo reitor em exercício, 5 

professor Wagner Alves Carvalho, com a presença dos seguintes conselheiros: Adriano Gomes 6 

de Freitas, representante discente de pós-graduação; Amanda Thais de Mattos, representante 7 

suplente dos técnicos administrativos; Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-8 

graduação; Denise Consonni, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 9 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Gabriel Santos Carneiro, representante suplente discente de 10 

graduação; Giselle Watanabe, representante suplente docente do Centro de Ciências Naturais e 11 

Humanas (CCNH); Harki Tanaka, diretor do CECS; Janaína de Souza Garcia, representante dos 12 

coordenadores de pós-graduação; Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e cultura; Luiz 13 

Antonio Celiberto Junior, representante suplente dos coordenadores de curso de graduação; 14 

Marcelo Bussoti Reyes, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 15 

Marcos Vinicius Pó, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); Maria 16 

Luiza Levi Pahim, representante suplente docente do CECS; Mariana Urrestarazu de Freitas, 17 

representante suplente discente de graduação; Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH; 18 

Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Peter Maurice Erna Claessens, representante 19 

docente do CMCC; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH; Rodrigo Fresneda, 20 

representante docente do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Silas Araújo Leite de 21 

Oliveira, representante dos técnicos administrativos; e Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de 22 

pesquisa. Ausências justificadas: Allan Moreira Xavier, coordenador do Bacharelado em 23 

Ciência e Tecnologia (BC&T); Andréia Silva, representante dos técnicos administrativos; Jonas 24 

Moreira Silva, representante suplente discente de pós-graduação; e Gilberto Marcos Antonio 25 

Rodrigues, representante docente do CECS; Ausentes: Amanda Oliveira Bispo, representante 26 

discente de graduação; Jair Donadelli Júnior, representante docente do CMCC; e João Henrique 27 

Muniz de Souza, representante discente de graduação. Não votantes: Daniel Pansarelli, 28 

secretário-geral; Felipe Cesar Torres Antonio, técnico de laboratórios; José Roberto Tálamo, 29 

docente do CECS; Reynaldo Palacios Bereche, docente do CECS; e Rodrigo Luiz Oliveira 30 

Rodrigues Cunha, docente do CCNH e ex-presidente da Comissão Permanente de Pessoal 31 

Docente (CPPD). Apoio administrativo: Fabiane Alves de Oliveira, chefe da Divisão de 32 

Conselhos, Natália Paranhos Caoduro e Wellington Teixeira Gonçalves, assistentes em 33 

administração da Secretaria-Geral. Havendo o quórum legal, o presidente em exercício, 34 

professor Wagner Carvalho, inicia a sessão às 14h12, com o Informe da Reitoria: 1) informa 35 

que o professor Dácio Matheus encontra-se afastado para reunião da Associação Nacional dos 36 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e do Conselho Nacional de 37 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No ensejo, convida a professora Denise 38 

Consonni para compor a Mesa. Informes dos Conselheiros: 1) professor Leonardo Steil, pró-39 

reitor de extensão e cultura, comunica que nesta semana será realizado um dos maiores eventos 40 
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da UFABC, o “UFABC para Todos”. Informa que é uma ocasião na qual a universidade recebe a 41 

comunidade externa e apresenta seus cursos, estrutura e funcionamento. O evento acontecerá em 42 

São Bernardo do Campo, no dia 27 de setembro, nos períodos matutino, vespertino e noturno; 2) 43 

Amanda de Mattos, representante dos técnicos administrativos, passa a palavra ao servidor 44 

técnico de laboratório, Felipe Cesar Torres Antonio, que relata acerca da situação dos 45 

laboratórios do Bloco Ômega, no campus São Bernardo do Campo, informando que não existe 46 

espaço adequado para o trabalho dos técnicos de laboratório, gerando uma situação crítica de 47 

risco à segurança no local. Explica que outros espaços existentes são reservados aos professores 48 

para atividades de pesquisa, porém não estão sendo utilizados, e solicita que estes espaços sejam 49 

cedidos provisoriamente para uso dos técnicos. 3) professor Charles Morphy, pró-reitor de pós-50 

graduação, comunica que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior 51 

(CAPES) divulgou no dia 20 de agosto o resultado preliminar da análise de mérito do Programa 52 

Institucional de Internacionalização (PrInt). Os recursos de 2018 serão destinados a 25 53 

Instituições de Ensino Superior (IES) que participaram do processo de seleção. Entretanto, a 54 

UFABC não foi uma das contempladas. Acrescenta que já foi interposto pedido de 55 

reconsideração junto à CAPES e, assim que publicado, o resultado final será informado neste 56 

Conselho; 4) professora Sônia Malmonge, pró-reitora de pesquisa, acerca do informe do servidor 57 

Felipe Cesar Torres Antonio em relação aos laboratórios, aponta que o Bloco Ômega é inteiro 58 

dedicado às atividades de Pesquisa e, em função das transferências de cursos, alguns dos 59 

coordenadores de laboratório de pesquisa acolheram algumas disciplinas da graduação. Alerta 60 

que os espaços de pesquisa que não os multiusuários e multicentro são geridos pelos Centros e 61 

que o CECS tem definidos e publicados os critérios e regras para utilização dos espaços de 62 

pesquisa. Professor Wagner acrescenta que, no final de agosto, houve uma reunião com os 63 

dirigentes e a Superintendência de Obras na qual foi apresentada uma perspectiva de entrega do 64 

Bloco Zeta até março de 2019.  Felipe pede que, neste caso, os espaços que não estão sendo 65 

utilizados sejam cedidos para os técnicos de laboratório temporariamente, até que as obras do 66 

Bloco Zeta sejam concluídas. Professor Wagner informa que a Reitoria irá buscar a solução do 67 

problema; 5) Mariana de Freitas, representante suplente dos discentes de graduação, informa que 68 

nos dias 20 a 22 de setembro aconteceu o I Congresso Estudantil da UFABC. Foram discutidos 69 

temas como a atual conjuntura política e a pauta LGBT. Também houve uma Mesa de mulheres 70 

que debateu questões de assédios e temas relevantes que envolvem a comunidade acadêmica. No 71 

sábado foi realizada a Plenária na qual delegados e estudantes puderam discutir as diretrizes do 72 

Diretório Central dos Estudantes (DCE). Mais informações serão disponibilizadas na página 73 

eletrônica do DCE. Ordem do Dia: Ata da VII sessão ordinária de 2018, realizada no dia 14 de 74 

agosto de 2018. Solicita-se a correção, linha 54 do documento, onde consta o nome de Gilberto 75 

Martins deve constar Gilberto Marcos Antonio Rodrigues. Solicitação acatada. O documento, 76 

com alteração, é votado e aprovado com 5 abstenções. Interposição de recurso, de acordo com o 77 

Art. 20, parágrafo 2º da Resolução ConsUni nº 7, contra a decisão da Comissão Permanente de 78 

Pessoal Docente (CPPD) ao pedido promoção funcional de professor Adjunto IV para professor 79 

Associado I do docente José Roberto Talámo, conforme Processo 23006.002328/2017-62. A 80 

relatora, professora Patrícia Dantoni apresenta seu relato que contém um breve histórico acerca 81 

do processo e das decisões da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), assim como 82 

das discussões na VI sessão ordinária deste Conselho. Informa que, para elaborar este relato, 83 

realizou vistas ao Processo completo, o qual se encontrava na Secretaria-Geral, bem como ouviu 84 

novamente a discussão do assunto no Expediente deste Conselho. Também foram analisados os 85 

slides utilizados pelo professor José Roberto Tálamo, com o propósito de averiguar se houve a 86 

apresentação de novos documentos. Por uma decisão pessoal, optou-se por não conversar com as 87 

partes interessadas. Explica os critérios contidos em Resoluções do Conselho Universitário 88 
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(ConsUni) para promoção funcional, mais especificamente aqueles que foram aplicados à 89 

avaliação do docente José Roberto Tálamo. Então, após uma minuciosa avaliação, considera 90 

adequada a necessidade de se comprovar as atividades realizadas, conforme determinado pelas 91 

regras do processo. Diante do exposto, e constatando que o professor não apresentou a 92 

comprovação necessária para atender ao inciso III do Art. 7º da Resolução 149, entende que a 93 

CPPD e as Comissões Examinadoras agiram corretamente e, portanto, seu parecer é favorável ao 94 

indeferimento do recurso interposto pelo professor José Roberto Tálamo ao ConsEPE. 95 

Aproveitando a oportunidade do relato, informa ao Conselho que, ao longo da elaboração deste 96 

documento, cujo teor é intrinsecamente penoso, percebeu que o inciso III do Art. 7º da 97 

Resolução nº 149 é o único que não apresenta uma caracterização da atividade a qual se refere, 98 

no caso, a Pesquisa, tais como o estão as demais atividades citadas no Art. 7º. Como 99 

consequência, pode-se induzir e/ou permitir muitas e diferentes interpretações ao inciso. Por isso, 100 

aproveita para solicitar que a CPPD analise novamente a Resolução nº 149 e proponha aos 101 

Conselhos Superiores alterações no texto do inciso III e de todos os outros artigos, parágrafos 102 

e/ou incisos os quais, por ventura, já tenham sido motivo de parecer não inequívoco. Em 103 

discussão, diversos conselheiros elogiam o trabalho da relatora. Registra-se que foi localizado o 104 

cadastro, no site da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), de um projeto com o mesmo nome do 105 

Grupo de Pesquisas de que o docente informa participar, a saber: Lean management, coordenado 106 

pelo professor Ugo Ibusuki, mas que neste projeto não consta explicitamente o nome do 107 

professor José Roberto Tálamo. A relatora esclarece que após pesquisa, teve conhecimento do 108 

projeto, no entanto, não consta nele o nome dos professores colaboradores. A grande questão não 109 

envolve a participação do docente em projetos, mas sim como sendo o autor. A palavra é passada 110 

ao docente José Roberto Tálamo, que agradece o Conselho pelo espaço de recurso e reitera a 111 

existência do projeto de pesquisa que participa e está cadastrado junto ao Conselho Nacional de 112 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à UFABC, assim, entende que atendeu aos 113 

requisitos solicitados, como ocorreu anteriormente com outros requisitos, quanto à orientação, 114 

por exemplo. Passa-se a palavra ao então presidente da CPPD, professor Rodrigo Luiz Oliveira 115 

Rodrigues Cunha, que informa não ter nada a acrescente além do relato da professora Patrícia. 116 

Não havendo comentários adicionais, a Mesa solicita que as partes interessadas – professores 117 

José Tálamo e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha – retirem-se do recinto da reunião para 118 

que ocorra a votação do item. Professor Ronei Miotto registra que não concorda com esse 119 

procedimento, já que a sessão é pública. Em votação, o relato que aponta o indeferimento do 120 

recurso interposto pelo professor José Roberto Tálamo ao ConsEPE recebe 17 votos favoráveis, 121 

1 contrário e 4 abstenções. Portanto, o recurso é indeferido por este Conselho. Professor Wagner 122 

elogia e agradece a relatora, Patrícia Dantoni, pelo trabalho. Ela então ressalta que a CPPD 123 

verifique a Resolução nº 149 e proponha aos Conselhos Superiores alterações no texto do inciso 124 

III, evitando futuros erros de interpretação, a que o professor Wagner informa que dará 125 

encaminhamento. Retificações no Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática. 126 

Professora Paula Tiba esclarece que as retificações tratam-se de correções bastante simples, em 127 

geral relacionadas a siglas e nomes de disciplinas. Passa a palavra ao relator, professor Marcelo 128 

Reyes, que explica que o conjunto de alterações proposto foi identificado no início da 129 

implementação do Projeto Pedagógico, então, decidiu-se fazer essas correções e deixar o projeto 130 

sem ambiguidades. Essas alterações foram aprovadas pelo Conselho de Centro do CMCC e pela 131 

Comissão de Graduação. Apresenta as modificações propostas, que se resumem basicamente em 132 

alterações que houve nas siglas das disciplinas e questões de forma do texto. Acrescenta que 133 

foram identificadas incorreções no documento enviado aos conselheiros e solicita que 134 

considerem, no primeiro item “página 34”, o correto, que é “página 31” e, mais adiante, no item 135 

que se refere à Educação Inclusiva e aparece como “página 69”, deve ser “página 68”. Em 136 
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discussão, conselheira aponta sua insatisfação em discutir a aprovação de Projetos Pedagógicos 137 

somente na Ordem do Dia deste Conselho, sugere que as pró-reitorias envolvidas realizem uma 138 

divisão com base na complexidade dos assuntos, de forma que aqueles mais substanciais sejam 139 

debatidos primeiramente no Expediente. Não havendo outros comentários, o documento é votado 140 

e aprovado por unanimidade. Calendário Acadêmico 2019. A relatora, professora Paula Tiba, 141 

justifica a ausência da servidora Renata Coelho, também relatora do tema. Apresenta a proposta 142 

de Calendário Acadêmico para o ano de 2019, que foi objeto de discussão em duas reuniões da 143 

Comissão de Graduação (CG), cujas atas e demais documentos correlatos foram encaminhados 144 

para conhecimento dos conselheiros. Consoante à discussão anterior do ConsEPE a respeito do 145 

tema, a CG elaborou ainda uma proposta de Recomendação contendo as diretrizes a serem 146 

observadas pela Pró-Reitoria de Graduação quando da elaboração dos calendários acadêmicos, 147 

levando em conta práticas que já se encontram vigentes na instituição, referentes à quantidade de 148 

dias e quadrimestres letivos, datas de reposições de aulas, períodos de recesso e feriados. 149 

Observa, ainda, que o calendário passou a contemplar a data de realização do evento “UFABC 150 

para Todos”, no dia 26 de setembro de 2019, ocasião na qual os cursos que possuem turmas com 151 

disciplinas alocadas nesse dia poderão avaliar a possibilidade de realização de atividades de 152 

extensão, conforme a disponibilidade de cada programa, caso contrário, o calendário prevê, 153 

ainda, uma data específica para a reposição de aula para essas disciplinas. Informa que também 154 

foi feita solicitação, por docentes do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), de inclusão 155 

no calendário de data para realização do Simpósio de Base Experimental das Ciências Naturais 156 

(BECN), uma vez que a referida atividade, da maneira como é realizada atualmente, compromete 157 

a participação dos alunos tanto no evento como nas demais disciplinas alocadas na mesma data. 158 

Todavia, a Comissão de Graduação entendeu que a realização do evento não possui as mesmas 159 

proporções do “UFABC para Todos” e, portanto, deve permanecer sendo realizado da forma 160 

atual, ou como um sábado, por exemplo. Em discussão, sugere-se a realização do Simpósio do 161 

BECN no dia 26 de agosto de 2018, antes do início das reposições e se questiona a data de início 162 

do ano letivo, sugerindo antecipação para o dia 4 de fevereiro de 2019. São solicitados 163 

esclarecimentos quanto à nova forma de realização do “UFABC para Todos” e reposição da 164 

referida data, conforme apresentado no calendário, sugerindo o acréscimo de nota explicativa à 165 

publicação do calendário. A relatora esclarece que o evento tem por objetivo apresentar aos 166 

alunos de outras instituições a UFABC em funcionamento, por essa razão, a fim de viabilizar a 167 

participação dos acadêmicos, faculta-se aos professores das disciplinas alocadas para este dia 168 

considerar a realização de atividade de extensão relacionada ao evento, conforme a 169 

disponibilidade de seu plano de aulas, ou dispensar a turma, ocasião em que poderá repor a aula 170 

dessa data em outra data prevista no calendário. Com relação à sugestão de realização do 171 

Simpósio do BECN em 26 de agosto de 2018, a relatora observa que a reserva da data para o 172 

evento acarretará atraso de 1 dia ao calendário de reposições. A relatora esclarece, ainda, que a 173 

definição da data de início do ano letivo observa o calendário de matrículas definido pelo 174 

Ministério da Educação para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cuja previsão de data para 175 

matrícula em 2019 ainda não se encontra disponível, tratando-se, portanto, de uma expectativa 176 

com base em anos anteriores, a fim de assegurar a realização satisfatória do processo de ingresso 177 

de novos alunos antes do início das aulas. São elencadas ainda as seguintes sugestões: 1) 178 

antecipar o inicio do ano letivo para o dia 4 de fevereiro; 2) substituição da semana de reposição 179 

por semana reservada para avaliações substitutivas/recuperação/reposição, com incorporação ao 180 

calendário normal de cada quadrimestre; 3) indicar, no Calendário Acadêmico, a data de 181 

realização do Simpósio do BECN, a fim de evitar conflito da realização com evento com 182 

atividades avaliativas de outras disciplinas e indicar a data de realização no “UFABC para 183 

Todos” no calendário, sem vincular obrigatoriedade de participação das disciplinas ou reposição 184 
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de aula em momento posterior; 4) verificação, para os próximos anos, do registro no calendário 185 

acadêmico de todos os eventos específicos de cursos (como o simpósio do BECN, semana das 186 

Engenharias etc.); 5) alteração da apresentação visual do calendário, substituindo a cor vermelha 187 

utilizada para os dias letivos; 6) que a ProGrad observe a situação da reserva de salas de aula, 188 

tendo em vista que a utilização das salas nesse período de reposições ainda é conflitante; 7) que 189 

as avaliações substitutivas sejam realizadas na semana de reposições. Professora Paula Tiba 190 

explica que anteriormente as reposições de feriados eram realizadas em dias corridos, todavia a 191 

articulação de espaços para reposições de aulas ao longo do quadrimestre se mostrou 192 

impraticável, desse modo, tem se demonstrado mais efetivo prever as reposições dia por dia de 193 

cada quadrimestre, conforme calendário proposto. Observa, ainda, que há grande dificuldade em 194 

alocar espaço físico para a realização de eventos de cursos de maneira isolada, como a Semana 195 

das Engenharias, por exemplo, sendo mais viável propor a realização de semana dedicada a 196 

todos os cursos, de maneira conjunta. Professor Ronei Miotto informa que as direções dos 197 

centros já discutem a possibilidade de realizar os eventos de semanas de cursos em conjunto por 198 

Centro. Professor Leonardo Steil reforça a importância de reservar a data do “UFABC para 199 

Todos” no Calendário Acadêmico, a fim de assegurar a participação e possibilidade de reposição 200 

de aula aos docentes e acadêmicos que possuem compromisso com disciplina no dia do evento, 201 

esclarecendo que os demais membros da comunidade com agenda disponível naquele dia são 202 

convidados a participar e realizar, também, suas atividades de extensão, se desejarem. Explica, 203 

ainda, que apesar de parcialmente pacificada a necessidade de evitar atividades avaliativas no dia 204 

de realização do Simpósio do BECN, há dificuldade em garantir a participação de acadêmicos 205 

veteranos que cursam a disciplina e até mesmo dos próprios docentes de Bases Experimentais. 206 

Professora Paula Tiba explica que há conhecimento das dificuldades referentes à utilização das 207 

salas de aula na semana de reposição e que foi acrescentada ao calendário uma observação a 208 

respeito disso, informa ainda que, conforme orientações do próprio ConsEPE, o calendário de 209 

procedimentos acadêmicos, por tratar de questões operacionais, será publicado posteriormente. 210 

Observa-se que o Calendário Acadêmico de 2019 proposto não apresenta o destaque que remete 211 

às demais informações complementares ao calendário de procedimentos acadêmicos e sugere 212 

inclusão. Professor Ronei Miotto reformula a proposta de inclusão de data para o Simpósio do 213 

BECN sempre no dia anterior ao período de reposições do segundo quadrimestre, devendo 214 

constar tal condição na proposta de Recomendação para elaboração do Calendário Acadêmico. 215 

Com relação ao registro simples das datas do Simpósio do BECN e do “UFABC para Todos” no 216 

calendário acadêmico, a área demandante acata a sugestão. No tocante à data de início das aulas 217 

no primeiro quadrimestre, a demandante prefere que este Conselho decida por ser na primeira ou 218 

na segunda semana de fevereiro. Em votação, o início do calendário letivo em 11 de fevereiro de 219 

2019, conforme proposto pela área demandante, é aprovado por 12 votos favoráveis, 6 contrários 220 

e 4 abstenções. A inclusão do Simpósio de Base Experimental das Ciências Naturais sempre no 221 

último dia anterior ao início das reposições feriados, como diretriz para os próximos anos, e 222 

sendo 26 de agosto para o ano de 2019, é aprovado com 16 votos favoráveis e 7 abstenções. A 223 

proposta de Recomendação contendo as diretrizes a serem observadas pela Pró-Reitoria de 224 

Graduação na ocasião da elaboração do Calendário Acadêmico anual, devendo incluir, ainda, o 225 

Simpósio do BECN e o “UFABC para Todos”, é aprovada com apenas 1 voto contrário e 226 

nenhuma abstenção. Por fim, o Calendário Acadêmico 2019, com alterações, é votado e 227 

aprovado por unanimidade. Proposta de alteração no Projeto Pedagógico das Engenharias: 228 

Engenharia de Energia e Engenharia de Informação. Professora Paula Tiba explica que se tratam 229 

de alterações simples e pontuais: acréscimo de disciplinas de opção limitada no Projeto 230 

Pedagógico da Engenharia de Informação e adoção de duas matrizes diferentes, uma para o turno 231 

matutino e outra para o noturno, no Projeto Pedagógico da Engenharia de Energia. Esclarece que 232 
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tais alterações já vinham sendo experimentadas por ambos os cursos e que a proposta de inclusão 233 

de disciplinas no rol das opções limitadas partiu de iniciativa dos discentes. Apresenta as 234 

propostas de retificações nos projetos pedagógicos das Engenharias. Acrescenta, ainda, que a 235 

oferta de duas matrizes distintas beneficiaria a formação dos alunos com a ampliação de oferta 236 

de disciplinas obrigatórias e opções limitadas por ano, explicitando que se mantém as mesmas 237 

disciplinas em ambas as matrizes, alterando apenas o quadrimestre de oferecimento. Em 238 

discussão, conselheiros sugerem: 1) publicação de novo projeto pedagógico integralmente 239 

reformulado com as alterações propostas em substituição ao projeto atualmente vigente; 2) 240 

indicar no ato decisório a data de vigência dos novos Projetos Pedagógicos. Solicita-se que a 241 

área demandante esclareça a vantagem de adoção de duas matrizes distintas em turnos diferentes 242 

para o curso de Engenharia de Energia como ampliação de oferta de disciplinas, considerando os 243 

diferentes públicos de cada turno. A área demandante reforça que a matriz atualmente vigente 244 

oferta disciplinas uma vez ao ano e que o deslocamento de disciplinas para outro quadrimestre 245 

em uma matriz diferente por turno, portanto, amplia a possibilidade de oferta aos alunos, além de 246 

favorecer a carga didática de docentes de disciplinas específicas. Esclarece ainda, que o projeto 247 

atualmente vigente não será extinto e, por isso, o novo projeto pedagógico, republicado com as 248 

alterações aprovadas pelos conselheiros, já estará vigente para os discentes da matriz de 2017. 249 

Findos os comentários, encaminha-se, em bloco, ambos os conjuntos de retificações. Aprovado 250 

por unanimidade. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da palavra, o presidente 251 

agradece a presença de todos e encerra a sessão às 16h23. Do que para constar, nós, Fabiane de 252 

Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Natália Paranhos Caoduro e Wellington Teixeira 253 

Gonçalves, assistentes em administração, em conjunto com o secretário-geral, Daniel Pansarelli, 254 

lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 255 
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