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ATA DE REUNIÃO

Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 15 horas em sua Sede na Av. João Naves de Ávila, nº
2121, Bloco 1J, sala 1J232, h�p://www.ie.ufu.br/ - ppge@ufu.br - Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG,
realizou-se a 6ª Reunião ordinária do Colegiado do PPGE da Universidade Federal de Uberlândia, sob a
Presidência do Prof. Cleomar Gomes da Silva e com o comparecimento dos professores membros do
Colegiado: Ana Paula Macedo de Avellar, Carlos Cesar Santejo Saiani, Flávio Vilela Vieira, Niemeyer Almeida
Filho e do representante discente, Welber Tomás de Oliveira. 1. Informes: 1.1) O presidente do Colegiado,
Prof. Cleomar, deu as boas-vindas ao novo representante discente, Welber Tomás de Oliveira, e comunicou
aos membros do Colegiado que o Welber ficará como representante discente durante seis meses, quando
então, o discente Luiz Gustavo Fernandes Sereno assumirá a função por mais seis meses. 1.2) O Prof.
Cleomar confirmou que no dia 11 de dezembro ocorrerá a reunião na PROPP com a presença da diretora de
avaliação da CAPES, Profa. Rita e da diretora de Pós-Graduação da UFPA, Profa.  Iracilda. E como ele já havia
comunicado em reunião anterior, ele não poderá comparecer, dado que estará par�cipando do Encontro da
Anpec. O Prof. Flávio sugeriu que haja um revezamento entre os docentes do Colegiado para par�cipar da
reunião, pois ele já possui compromisso na parte da tarde do dia 11/12.  Em relação à reunião do dia 8 de
dezembro com a Profa. Connie, o Prof. Cleomar informou que a PROPP ainda não enviou confirmação. 1.3) O
Prof. Cleomar informou que a coordenação já está trabalhando para realizar a atualização do site do PPGE.
Dessa forma, a secretaria já iniciou a solicitação aos docentes de algumas informações. O Prof. Cleomar
informou que o estagiário do IERI também está auxiliando na organização das informações. Além disso, ele
comunicou que, com a ajuda do Prof. Clésio Xavier, também já foi iniciada a tradução de textos para que
quando o novo site entrar no ar, já esteja disponível também em língua inglesa. 1.4) O Prof. Cleomar
comunicou que estamos no meio do processo sele�vo da Anpec, finalizando a primeira rodada. Até o
momento já foram dados 10 aceites defini�vos e que as vagas com bolsas (nove) já foram
preenchidas. 1.5) O Prof. Niemeyer informou aos membros do Colegiado que ele está junto à coordenação
do PPGRI/UFU trabalhando para viabilizar a vinda de um professor indiano de Oxford. A proposta no PPGRI é
que ele par�cipe como um professor colaborador. Aos membros do Colegiado do PPGE, o Prof. Niemeyer
propôs que esse professor par�cipe como visitante. O Prof. Cleomar agradeceu ao Prof. Niemeyer pelos
esforços em trazer o professor e apenas ressaltou a necessidade de antecipadamente verificar os
regulamentos. Todos os membros do Colegiado assen�ram em autorizar o Prof. Niemeyer a tentar viabilizar a
vinda do professor. 2. Ordem do dia. 2.1. Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária de 2017 (Processo SEI
Nº 23117.018498/2017-10) – O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva relembrou aos membros do Colegiado os
pontos de pauta da ata da 5ª reunião ordinária de 2017, informando que a mesma está disponível no sistema
SEI, e que deverá ser assinada eletronicamente. Aprovada por unanimidade. 2.2. Recursos interpostos por
oito candidatos contra o resultado final no processo de seleção para ingresso no Curso de Doutorado em
Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia – Turma 2018/1, Edital UFU/IE/CPPGE nº 02/2017,
conforme resultado publicado em 10/11/2017 - O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva comunicou aos
membros do Colegiado que oito candidatos do processo sele�vo para ingresso no Curso de Doutorado em
Economia  interpuseram recurso contra o resultado final, sendo eles: Leonardo Barbosa de Rezende (aluno
especial), Edinéia Lopes da Cruz Souza (aluno regular), Benito Adelmo Salomão Neto (aluno regular), Ana
Maria Paula Rosa (aluno regular), Calisto Rocha de Oliveira Neto (aluno regular), Luana Naves Ferreira Silva
(aluno regular), Anderson Henrique dos Santos Araújo (aluno regular) e Ta�ana Silveira Camacho (aluno
regular). O presidente do Colegiado, Prof. Cleomar, fez a leitura de cada recurso interposto, bem como dos
esclarecimentos prestados pela comissão de seleção do processo sele�vo. Todos esses documentos já
haviam sido disponibilizados aos membros do Colegiado por meio do processo SEI nº 23117.024054/2017-
13. O recurso interposto pelo candidato à vaga de aluno especial, Leonardo Barbosa de Rezende, solicitava o
detalhamento de sua pontuação no currículo la�es.  O professor Cleomar apresentou a pontuação detalhada
do candidato, que, após revisão pela comissão de seleção teve sua pontuação reduzida em um ponto,



passando de 75 para 74 pontos no final. Com uma abstenção do Prof. Flávio e 5 votos favoráveis, o colegiado
decidiu acatar o parecer da comissão de seleção. Desse modo, a pontuação referente ao currículo la�es do
candidato Leonardo Barbosa de Rezende passou a ser 74 pontos. O Prof. Cleomar ressaltou que, embora haja
essa redução na pontuação, a classificação final para alunos especiais não foi alterada. A candidata Edinéia
Lopez da Cruz Souza solicitou a revisão de pontuação em seu currículo la�es. Após os esclarecimentos da
comissão de seleção, que revisou a pontuação da candidata e apresentou ao colegiado o detalhamento desta
pontuação, os membros do colegiado, com uma abstenção do Prof. Flávio e 5 votos favoráveis, decidiram
acatar o parecer da comissão de seleção e, portanto, manter a pontuação do currículo la�es da candidata
em 73 pontos. O candidato Benito Adelmo Salomão Neto solicitou a revisão de pontuação em seu currículo
la�es. Após os esclarecimentos da comissão de seleção, que revisou a pontuação do candidato e apresentou
ao colegiado o detalhamento desta pontuação, os membros do colegiado, com uma abstenção do Prof.
Flávio e 5 votos favoráveis, decidiram acatar o parecer da comissão de seleção e, portanto, manter a
pontuação do currículo la�es do candidato em 83 pontos. A candidata Ana Maria Paula Rosa solicitou tanto a
revisão de pontuação de seu currículo la�es, quanto de sua prova de habilitação teórica. A comissão de
seleção apresentou ao colegiado os esclarecimentos para as duas solicitações da candidata. Em relação ao
currículo, a banca detalhou sua pontuação e verificou que houve um aumento de 60 para 69 pontos. Quanto
à prova de habilitação teórica, a comissão apresentou as questões respondidas pela candidata, bem como
todos os esclarecimentos necessários quanto à correção da prova, mantendo a nota da candidata em 46
pontos. Considerando as revisões realizadas, a candidata aumentou sua pontuação final no processo sele�vo,
passando de 57,90 para 59,69. Após análise dos documentos, os membros do colegiado decidiram, com uma
abstenção do Prof. Flávio e 5 votos favoráveis, acatar o parecer da comissão de seleção. O candidato Calisto
Rocha de Oliveira Neto solicitou tanto a revisão de pontuação de seu currículo la�es, quanto de sua prova de
habilitação teórica. A comissão de seleção apresentou ao colegiado os esclarecimentos para as duas
solicitações do candidato. Em relação ao currículo, a banca detalhou sua pontuação e verificou que houve
um aumento de 66 para 69 pontos. Quanto à prova de habilitação teórica, a comissão apresentou as
questões respondidas pelo candidato, bem como todos os esclarecimentos necessários quanto à correção da
prova, mantendo a nota do candidato em 65 pontos. Considerando as revisões realizadas, o candidato
aumentou sua pontuação final no processo sele�vo, passando de 70,40 para 70,99. Após análise dos
documentos, os membros do colegiado decidiram, com uma abstenção do Prof. Flávio e 5 votos favoráveis,
acatar o parecer da comissão de seleção. A candidata Luana Naves Ferreira Silva solicitou a revisão de sua
prova de habilitação teórica para iden�ficação específica dos erros. A comissão de seleção apresentou as
questões respondidas pela candidata, bem como todos os esclarecimentos necessários quanto à correção da
prova, que, após revisão teve sua nota alterada de 40,00 para 70,00 pontos. A pontuação inicial da candidata
era de 15 pontos referentes à questão 2 e 25 pontos referentes à questão 4. Após a revisão, passou a ser 45
pontos referentes à questão 2 e 25 pontos referentes à questão 4. Considerando as revisões realizadas, a
candidata aumentou sua pontuação final no processo sele�vo, passando de 56,50 para 71,49. Após análise
dos documentos, os membros do colegiado decidiram, com uma abstenção do Prof. Flávio e 5 votos
favoráveis, acatar o parecer da comissão de seleção. O candidato Anderson Henrique dos Santos Araújo
solicitou a revisão de pontuação de sua prova de habilitação teórica. A comissão de seleção apresentou as
questões respondidas pelo candidato, bem como todos os esclarecimentos necessários quanto à correção da
prova, e decidiu manter em 60 pontos a nota do candidato na prova de habilitação teórica. A par�r dos
esclarecimentos da comissão de seleção, os membros do colegiado decidiram, com uma abstenção do Prof.
Flávio e 5 votos favoráveis, acatar o parecer da comissão e, portanto, manter a nota do candidato. A
candidata Ta�ana Silveira Camacho solicitou a revisão de pontuação de sua prova de habilitação teórica. A
comissão de seleção apresentou as questões respondidas pela candidata, bem como todos os
esclarecimentos necessários quanto à correção da prova, que, após revisão teve sua nota alterada de 70,00
para 85,00 pontos. A pontuação inicial da candidata era de 20 pontos referentes à questão 2 e 50 pontos
referentes à questão 3. Após a revisão, passou a ser 35 pontos referentes à questão 2 e 50 pontos referentes
à questão 3. Considerando as revisões realizadas, a candidata aumentou sua pontuação final no processo
sele�vo, passando de 74,10 para 81,59. Após análise dos documentos, os membros do colegiado decidiram,
com uma abstenção do Prof. Flávio e 5 votos favoráveis, acatar o parecer da comissão de seleção. 2.3.
Solicitação do Prof. Clesio Marcelino de Jesus para credenciamento no PPGE/UFU como professor
colaborador habilitado para orientar no mestrado - Relatora: Profa. Dra. Ana Paula Macedo de Avellar - O
Coordenador, Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva, informou aos membros do Colegiado que o Prof. Clesio
Marcelino de Jesus protocolou em 06/11/2017 solicitação de credenciamento no Programa de Pós-
Graduação em Economia como professor colaborador habilitado para orientar no mestrado. A relatora,



Profa. Ana Paula, apresentou a solicitação protocolada pelo Prof. Clesio e informou que, de acordo com os
documentos comprobatórios protocolados, o professor cumpre os critérios definidos na Resolução Nº
001/2017, do PPGE e na Portaria CPPGE-IE-UFU Nº06/2017. Além disso, a relatora informou que o professor
obteve uma pontuação no quadriênio sob análise de 246,5 pontos (85 pontos em periódicos, 87 pontos em
livros e capítulo de livros e 74,5 pontos em anais de congressos), sendo, portanto, uma média de 61,63
pontos por ano, o que também atende à pontuação mínima exigida pelas normas do Programa. Desse modo,
a relatora, Profa. Ana Paula Macedo de Avellar, foi de parecer favorável ao credenciamento do Prof. Clesio
Marcelino de Jesus como professor colaborador habilitado para orientar no mestrado. Aprovado por
unanimidade. Os membros do Colegiado sugeriram, apenas, que o coordenador do PPGE, Prof. Cleomar,
tenha uma conversa com o Prof. Clesio no sen�do de orientá-lo a envidar esforços para melhorar a
qualificação das publicações e para submissão de projetos como coordenador. 2.4. Deliberação sobre novo
Edital para ingresso no Curso de Doutorado - O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva informou aos membros do
Colegiado que o processo de seleção para o Curso de Doutorado tem sido muito trabalhoso para a comissão
e para a coordenação, e que para o ano que vem já não há professores disponíveis para par�cipar da seleção,
dada essa complexidade do processo. O Prof. Cleomar, embora tenha se manifestado a favor de re�rar a
prova teórica do processo, como acontece em outros centros, informou que em Uberlândia não é
interessante fazer isso, já que que o Ministério Público poderia ques�onar. Nesse sen�do, a sugestão do Prof.
Cleomar é para que o PPGE comece a u�lizar a prova da Anpec para a seleção, assim como ocorre para
ingresso no Curso de Mestrado, mas fazendo os ajustes necessários para a u�lização das provas e notas. Ele
sugere que não deva ser u�lizada somente as notas das provas de Macroeconomia e Microeconomia, até
porque ele não aceitaria a re�rada da prova de Esta�s�ca, que é referente à disciplina que ele ministra.
 Além disso, poderiam ser u�lizadas as notas brutas dos candidatos, não considerando notas nega�vas, logo,
o piso da nota seria zero. O professor ressaltou que é uma tenta�va de deixar o processo menos complexo,
mas, por outro lado, é um risco de perder o público que não faz provas Anpec. O Prof. Niemeyer se
manifestou dizendo que é importante verificar o perfil das provas Anpec, e que talvez associar
Macroeconomia, Microeconomia e Economia Brasileira seja interessante.  Segundo o Prof. Niemeyer, a
posição do Prof. César Ortega é de não ter provas, já que se optar por todas as disciplinas na prova da Anpec,
corre-se o risco de selecionar candidatos que não sejam de sua área, logo, ele ficaria sem orientandos.  A
Profa. Ana Paula se manifestou informando que as provas de Microeconomia da Anpec consistem em
questões convencionais, e ela acredita que mesmo pecando pela falta de pluralidade esta é uma solução
interessante já que poderão ser contemplados outros conteúdos. E que embora a prova Anpec possa ser
uma barreira para entrada de candidatos de outras áreas, ela não acredita que a rejeição seja tão grande. E
de todo modo, caso não dê certo, acredita ser possível voltar ao que era antes. A professora destacou, ainda,
que não dá para não mudar, mas também não dá para não ter prova. O Prof. Niemeyer retomou a palavra e
enfa�zou que, uma vez que se migre para a u�lização da prova Anpec, ele não acredita que voltar ao
processo que acontece atualmente será possível. Nesse sen�do, o Prof. Cleomar informou que tem receio de
optarem pela prova Anpec e não der certo, e, por isso, é importante já pensarem num outro plano. O Prof.
Cleomar também destacou que considerando a UFU é preciso ter uma métrica clara. O Prof. Carlos Saiani
também concorda que o processo atual não está sa�sfatório, no que tange ao projeto ele considera os
critérios muito subje�vos, devendo estes serem discu�dos, juntamente com o peso de cada etapa. Além
disso, ele citou que, por exemplo, na prova de Microeconomia ortodoxa a pontuação se levada à risca é 0 ou
100, sem meio termo. Ele ainda disse que o ideal seria uma prova obje�va elaborada pelo PPGE. O Prof.
Flávio também se manifestou favorável a não ter prova, mas que também entende a necessidade dessa
etapa no processo para evitar possíveis ques�onamentos por parte do Ministério Público. O professor ainda
sugeriu que a subje�vidade da etapa de projeto de pesquisa deve ser repensada, juntamente com o peso
dado à prova de habilitação teórica, e aos itens pontuados no currículo, pois ele considera que há coisas
dúbias e irrelevantes. O Prof. Niemeyer sugeriu que solicitar um pré-preenchimento da pontuação do
currículo por parte do candidato pode facilitar o trabalho da comissão. O Prof. Cleomar também sugeriu que,
dentre os documentos requisitados, fosse solicitada uma carta de aceite de orientação, tal como ocorre nos
processos de pós-doutorado. O representante discente Welber disse que, por um lado, muitas pessoas
podem optar pela UFU, já que não precisam se deslocar para fazer a prova, entretanto, por outro lado, o
PPGE pode acabar perdendo candidatos, pois pode se tornar não mais a primeira opção, dado que a Anpec
possibilita que o candidato manifeste interesse por mais de um centro. Finalizadas as discussões, o Prof.
Niemeyer sugeriu que o Colegiado busque os editais de outros programas de pós-graduação em Economia
para verificar como eles têm conduzido esse processo de seleção. O Prof. Cleomar solicitou aos membros do
Colegiado que eles pensem acerca da proposta de mudança no processo de seleção o mais rápido possível,



para que no mais tardar ao final de janeiro já haja uma decisão pelo Colegiado para que a coordenação já
possa começar a trabalhar no novo edital do processo. 2.5. Providência sobre o aluno do curso de
Doutorado Walter Luiz dos Santos Júnior – A Profa. Ana Paula Macedo de Avellar, que é orientadora do
discente Walter Luiz dos Santos Junior, informou aos membros do Colegiado a situação do discente no
sen�do de dar ciência ao Colegiado e solicitar algum encaminhamento. A Profa. Ana Paula relatou que no
primeiro ano do curso o discente obteve um desempenho sa�sfatório, entretanto, no segundo ano do curso
problemas de saúde, �sicos e psíquicos, começaram a se manifestar de modo a atrapalhar o discente no
cumprimento dos prazos. Nesse sen�do, a qualificação de seu projeto de tese de doutorado, que deveria ter
ocorrido até março de 2017, aconteceu somente em 15/09/2017, após duas solicitações de dilação de prazo
aprovadas pelo Colegiado. O discente foi aprovado em sua qualificação, entretanto, a banca examinadora,
composta pelas professoras Michele Polline Veríssimo e Marisa dos Reis Azevedo Botelho, acordaram
verbalmente com o discente que o projeto deveria ser corrigido e encaminhado a elas dentro de 60 dias, o
que não ocorreu, mas que foi devidamente jus�ficado pelo aluno, inclusive com atestados médicos, em e-
mail des�nado a orientadora. Após tomar ciência do caso, os membros do Colegiado decidiram, por
unanimidade, acolher as jus�fica�vas do discente, e encaminhar uma carta a ele informando que o
Colegiado está ciente da situação, esclarecendo a regulação e informando também que os prazos para defesa
não se alteram, sendo, portanto, de 48 meses e mais 6 meses de dilação, se for o caso. 2.6. Apreciação da
proposta para alteração da resolução Nº 01/2016, do Colegiado do PPGE, sobre normas para concessão e
manutenção de bolsas - Relator: Prof. Dr. Niemeyer Almeida Filho- O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva
solicitou aos membros do Colegiado que esse ponto de pauta fosse re�rado e passado para próxima reunião.
Aprovado por unanimidade. 2.7. Recurso ao colegiado, interposto pela discente Ariana Cerica�o da Silva
quanto ao resultado de sua solicitação para aproveitamento de créditos - Prof. Dr. Flávio Vilela Vieira
(Processo SEI Nº: 23117.013165/2017-96) – A requerente Ariana Cerica�o da Silva protocolou em
27/09/2017 recurso contra o resultado de sua solicitação de aproveitamento de créditos datada de
29/03/2017, parecer Nº 03/2017/CPPGE, no qual foi indeferido o aproveitamento de 7 créditos referentes às
disciplinas Análise Regional I (60h) e Geografia Regional (45h). O relator, Prof. Flávio Vilela, considerando os
planos de ensino das referidas disciplinas, a proposta do PPGE/UFU, as resoluções Nº 01/2007 e Nº 10/2008
do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação e a Resolução Nº 002/2014 do Colegiado do PPGE/UFU, e levando
em conta o aproveitamento prévio de 14 créditos e do aproveitamento adicional de 07 créditos das
disciplinas Análise Regional I e Geografia Regional , o que totaliza 21 créditos, não excedendo o limite de 24
créditos conforme normas do PPGE, foi de parecer favorável ao recurso impetrado e, portanto, de parecer
favorável a solicitação de aproveitamento de 07 créditos rela�vos as disciplinas Geografia Regional (03
créditos) e Análise Regional I (04 créditos) como Estudos Aproveitados. Aprovado por unanimidade. 2.8.
Recurso ao colegiado, interposto pela discente Daiane Felix San�ago Mesquita quanto ao resultado de sua
solicitação para aproveitamento de créditos - Prof. Dr. Flávio Vilela Vieira (Processo SEI Nº:
23117.022122/2017-00) - A requerente Daiane Felix San�ago Mesquita protocolou em 07/11/2017 recurso
contra o resultado de sua solicitação de aproveitamento de créditos datada de 23/06/2017, parecer Nº
10/2017/CPPGE, no qual foi indeferido o aproveitamento de 7 créditos referentes às disciplinas Esta�s�ca
Aplicada à Economia Rural (64h) e Tópicos Especiais – Análise Esta�s�ca Mul�variada (48h). O relator, Prof.
Flávio Vilela, considerando os argumentos apresentados pela requerente e levando em conta o
aproveitamento prévio de 08 créditos e do aproveitamento adicional de 07 créditos das disciplinas Esta�s�ca
Aplicada à Economia Rural e Tópicos Especiais – Análise Esta�s�ca Mul�variada, o que totaliza 15 créditos,
não excedendo o limite de 24 créditos conforme normas do PPGE, foi de parecer favorável ao recurso
impetrado e, portanto, favorável ao pedido de aproveitamento de créditos das disciplinas Esta�s�ca Aplicada
à Economia Rural (04 Créditos) e Tópicos Especiais (Análise Esta�s�ca Mul�variada) (03 Créditos) como
Estudos Aproveitados. Aprovado por unanimidade. 2.9. Recurso ao colegiado, interposto pelo discente
Thiago Cavalcante de Souza quanto ao resultado de sua solicitação para aproveitamento de créditos - Prof.
Dr. Carlos Cesar Santejo Saiani (Processo SEI Nº: 23117.013253/2017-98) - O requerente Thiago Cavalcante
de Souza protocolou em 27/09/2017 recurso parcial contra o resultado de sua solicitação de aproveitamento
de créditos datada de 17/05/2017, parecer Nº 08/2017/CPPGE, no qual foi indeferido o aproveitamento de 3
créditos referentes à disciplina Sistemas de Informações Geográficas (45h) e deferida a equivalência das
disciplinas Economia Regional I e Desenvolvimento Regional e Polí�cas Públicas com a disciplina do
PPGE/UFU Desenvolvimento Territorial e Novos Espaços de Governança (PECC-1014; 4 créditos). O
requerente apresentou um compara�vo entre as disciplinas Economia Regional I, Desenvolvimento Regional
e Polí�cas Públicas e Desenvolvimento Territorial e Novos Espaços de Governança argumentando que os
conteúdos programá�cos não são equivalentes. Quanto à disciplina Sistemas de Informações Geográficas, o



requerente argumentou que é uma disciplina relevante para o desenvolvimento de seu projeto de Tese de
Doutorado. O relator, Prof. Carlos Saiani, considerando as documentações apresentadas e os argumentos do
requerente foi de parecer favorável à reversão da equivalência das disciplinas Economia Regional I (45h) e
Desenvolvimento Regional e Polí�cas Públicas (45h) com a disciplina do PPGE/UFU Desenvolvimento
Territorial e Novos Espaços de Governança, passando a considerá-las como Estudos Aproveitados (06
créditos). Além disso, o relator também foi de parecer favorável ao aproveitamento de créditos da disciplina
Sistemas de Informações Geográficas (3 créditos), o que totaliza 9 créditos. Aprovado com 1 voto contrário
(Prof. Cleomar) e 5 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camila Lima Bazani, na qualidade
de Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Cesar Santejo Saiani, Conselheiro(a), em 20/12/2017,
às 10:19, 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 Niemeyer Almeida Filho, Conselheiro(a), em 20/12/2017, às
11:01, 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 Ana Paula Macedo de Avellar, Conselheiro(a), em
20/12/2017, às 13:59, 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 Flavio Vilela Vieira, Conselheiro(a), em 20/12/2017, às 14:33,
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 Camila Lima Bazani, Secretário(a), em 20/12/2017, às 16:58,
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 Cleomar Gomes da Silva, Presidente, em 20/12/2017, às
16:59, 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 Welber Tomás de Oliveira, Conselheiro(a), em 17/01/2018, às
19:56, 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 site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0206809 e o
código CRC AB0550F8.
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