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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 001/2016/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2016. 

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis às quatorze horas e quatorze minutos 1 

reuniram-se no auditório maior do Câmpus Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a 2 

presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os 3 

membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Fernando Paranaiba Filgueira, Vice-Diretor; Prof. 4 

Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade Especial de Ciências Agrárias; Técnica Administrativa 5 

Anne Oliveira, Representante do Órgão Suplementar/ Biblioteca; Prof.ª Cristiane Souza Borzuk, Chefe da 6 

Unidade Acadêmica Especial de Letras e Ciências Humanas; Prof.ª Carolina Ferreira Souza, Chefe da 7 

Unidade Acadêmica Especial de Sociais Aplicadas; Danilo Vieira Oliveira, Representante dos Técnicos 8 

Administrativos; Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação da Regional Jataí; 9 

Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-Graduação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Chefe da 10 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas; Técnico Administrativo Massoiacy Pereira 11 

Marques, Representante dos Órgãos Administrativos CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico); Prof.ª 12 

Leonor Paniago Rocha, Coordenadora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos; Técnico 13 

Administrativo Francys Pimenta de Faria, Representante da Coordenação de Pesquisa e Inovação; Prof. 14 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças; Prof. Paulo Roberto Rodrigues 15 

Meira, Coordenador de Extensão e Cultura; Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, Chefe da Unidade 16 

Acadêmica Especial de Biológicas; Prof.ª Yolanda Rufina Condorimay Tacsi, Sub-Chefe da Unidade 17 

Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, Representante dos Docentes; 18 

Prof.ª Suely dos Santos Silva, Chefe da Unidade Acadêmica Especial da Educação; Prof.ª Vera Lúcia Dias da 19 

Silva, Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária; Representantes com direito a voz: Técnica 20 

Administrativa Estael de Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação; Prof. Luis Antônio Serrão Contim; 21 

Representante da ADUFG (Associação dos Docentes da Universidade Federal de Goiás); Prof. Carlos 22 

Augusto de Oliveira Diniz, Representante da ADCAJ (Associação dos Docentes do Câmpus Jataí). 23 

Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, a princípio o Presidente desejou boas 24 

vindas aos conselheiros, que todos tivessem um bom retorno, com força de vontade, paciência e que o ano de 25 

2016 (dois mil e dezesseis) fosse um bom ano, com fé e dedicação para uma vida cada vez melhor. Primeiro 26 

Ponto da Pauta: Informes. Primeiro Informe: SISU e Matrículas – A Prof.ª Sandra Aparecida Benite 27 

Ribeiro, informou sobre a nota de corte deste ano, disse que a concorrência para o Curso de Medicina foi 28 

grande, apenas um pouco menor que a de Goiânia, informou ainda que as matrículas serão realizadas na 29 

próxima semana. A Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio informou sobre a organização para a realização 30 

das matrículas, falou que foram convocadas 15 (quinze) pessoas para trabalhar e que serão 10 (dez) mesas de 31 
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atendimento, a professora disse que as matrículas serão realizadas no Câmpus Riachuelo, onde também 32 

funcionarão as salas para análise de renda e declaração. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro informou 33 

que ainda serão realizadas 3 (três) chamadas públicas. A Assessora de Comunicação Estael de Lima 34 

Gonçalves disse que a Assessoria Estudantil e a Assessoria de Comunicação trabalharão junto às matrículas, 35 

com o apoio da Psicopedagoga e da Psicóloga da Regional. Segundo Informe: Coordenação de Extensão e 36 

Cultura – O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que gostaria de lembrar às novas Unidades 37 

Acadêmicas Especiais que foram abertos editais PROBEC (Programa de Bolsas de Extensão e Cultura) e 38 

PROVEC (Programa de voluntários de extensão e cultura), informou que serão destinadas três bolsas para as 39 

novas unidades acadêmicas especiais, mas que para isso essas unidades devem ser criadas no SIEC (Sistema 40 

de Informação de Extensão e Cultura) e que as ações deveriam ser cadastradas dentro da unidade. Disse que 41 

a Regional poderá indicar 8 (oito) ações. Terceiro Informe: Coordenação de Pós-Graduação – A Prof.ª 42 

Vera Lúcia Banys informou sobre a necessidade de indicação de representantes para a câmara superior, disse 43 

que mesmo que a unidade não tenha curso de pós-graduação, que poderia indicar um representante e 44 

reforçou ainda da importância da participação dos representantes nas reuniões. Quarto Informe: Portarias 45 

das chefias das novas unidades acadêmicas especiais – O Presidente disse que foi realizada a cobrança das 46 

portarias junto a reitoria e que a resposta foi que estavam prontas e que faltava a assinatura do reitor. A Prof.ª 47 

Cristiane Souza Borzuk questionou sobre a inserção das novas unidades no sistema. O Presidente disse que 48 

buscaria informações. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita falou sobre o sistema, disse que ainda hoje 49 

tinham disciplinas com carga horária errada e havia problemas para gerar dados, informou que já passou 50 

vários e-mails para a PROGRAD (Pró-reitoria de Graduação), mas que não obteve resposta. O Prof. 51 

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que os problemas do cadastro no sistema eram devido ao calendário ser 52 

diferente do calendário de Goiânia, disse ainda que algumas disciplinas não tinham professor definido e que 53 

após o mês de junho começaram a ter esses problemas e que provavelmente terão problemas no SICAD 54 

(Sistema de Cadastro das Atividades Docentes). O Presidente disse que pelo que ele entendeu o sistema 55 

estava com as datas de Goiânia. A Técnica Administrativa Lázara Cristhiane de Assis Santana disse que 56 

desconhecia esta informação, pois em dezembro o calendário foi rodado, então ela pediu que repassassem as 57 

informações para que ela pudesse fazer uma consulta. Informou ainda que o programa do SICAD (Sistema 58 

de Cadastro das Atividades Docentes) não estava conseguindo lincar com o SIGAA (Sistema Integrado de 59 

Gestão de Atividade Acadêmicas). Quinto Informe: Gabinete de Professores (pavimento superior) – O 60 

Prof. Fernando Paranaiba Filgueira informou que os ajustes necessários para a mudança de professores para 61 

o prédio, falou que estavam providenciando três cópias de chaves para cada sala, identificação e serviços 62 

junto ao CERCOMP (Centro de Recursos Computacionais) e que na próxima semana entrará em contato 63 

com as unidades via memorando. Segundo Ponto da Pauta: Aprovação das Atas: 25/11/2015 (reunião 64 

ordinária); 16/12/2015 (reunião ordinária). Apreciação da ata do dia 25/11/2015 (vinte e cinco de 65 

novembro de dois mil e quinze), sem observações. Apreciação da ata do dia 16/12/2015 (dezesseis de 66 

dezembro de dois mil e quinze), o Prof. Fernando Paranaiba Filgueira solicitou a inclusão do nome do Prof. 67 

José Alexandre Felizola Diniz Filho às linhas de número 35 (trinta e cinco); A Prof.ª Vera Lúcia Banys 68 
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solicitou revisão em sua fala às linhas de número 183 (cento e oitenta e três) a 193 (cento e noventa e três), 69 

devido ao texto ter ficado confuso, foi solicitado à professora o envio do texto via e-mail. Em votação as atas 70 

com as devidas considerações, foram aprovadas com o registro de 14 (quatorze) votos favoráveis e 3 (três) 71 

abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: Discussão do anteprojeto de resolução que dispõe sobre o 72 

Regimento Interno dos Conselhos Gestores da UFG (sugestões dos conselheiros), relatado pelo 73 

Presidente do Conselho Gestor, o Presidente informou que o anteprojeto em questão foi apresentado em 74 

reunião do CONSUNI (Conselho Universitário) e que ele solicitou vistas para que a Regional Jataí pudesse 75 

apreciar com mais tempo e que o conselheiros pudessem encaminhar sugestões. Informou que recebeu as 76 

sugestões da Prof.ª Vera Lúcia Banys que apresentou sugestões de correções gráficas. Em seguida questionou 77 

se algum conselheiro gostaria de apresentar mais sugestões ou considerações para que ele apresentasse junto 78 

ao CONSUNI (Conselho Universitário), não foram registradas manifestações quanto ao assunto. Quarto 79 

Ponto da Pauta: Apresentação do Plano de Gestão 2015/2019, conforme disposto no estatuto da UFG, 80 

relatado pelo Presidente do Conselho Gestor, o Presidente disse que conforme disposto pelo estatuto da 81 

universidade, o plano deveria ser apresentado aos conselheiros, prosseguiu informando que o plano de gestão 82 

tinha como base a proposta de gestão apresentada na campanha para a consulta da nova direção. Em 83 

continuidade expôs que esse documento era um resultado de discussões junto a comunidade, elaborado por 84 

professores, técnico-administrativos e alunos, com o apoio dos coordenadores, administradores acadêmicos, 85 

assessores e subsecretários que auxiliaram para essa elaboração. Em seguida o relator discorreu sobre a atual 86 

situação da regional, com 25 (vinte e cinco) cursos de graduação, 5 (cinco) cursos de pós-graduação, 87 

inclusive o novo curso de pós-graduação em Biociência animal que iniciava com nota 4 (quatro). Comentou 88 

sobre a organização dos espaços e ambientes e disse que esse era o resultado da reflexão do grupo que estava 89 

nessa gestão, e que alguns também participaram da gestão anterior. Comentou que a regional já possui o 90 

segundo curso mais concorrido da Universidade Federal de Goiás, e que hoje a regional conta com quase 400 91 

(quatrocentos) professores; mais de 125 (cento e vinte e cinco) técnico-administrativos e mais de 3000 (três 92 

mil) alunos já matriculados, explicou que a exposição desses quantitativos eram para demonstrar o quanto a 93 

regional avançou a ponto de estar em condições de pleitear uma universidade autônoma. Em continuidade 94 

disse que muito ainda deveria ser feito e trabalhado. Prosseguiu falando sobre o compartilhamento da gestão,  95 

o trato com recursos públicos e afirmou que os trabalhos devem ser realizados respeitando a pluralidade de 96 

ideias e trabalhando juntos em uma reflexão conjunta. Então disse que foi assim, com a análise de 97 

experiências da comunidade local e regional que esse documento foi elaborado como um norteador para a 98 

gestão 2015 a 2019 (dois mil e quinze a dois mil e dezenove). Em seguida o Presidente disse que gostaria de 99 

abrir as discussões para escutar os conselheiros sobre o que achavam, pensavam, sugestões e 100 

encaminhamentos para que os trabalhos fossem realizados. A Bibliotecária Anne Oliveira disse que sentiu 101 

falta da Biblioteca no plano, disse que não percebeu a biblioteca com a importância que a mesma tinha na 102 

instituição, falou que encaminhou as sugestões por e-mail. A Servidora deu continuidade em sua fala 103 

solicitando que nas metas da estrutura administrativa fossem consideradas, com a inclusão de um item para 104 

alunos com deficiência visual. Falou sobre o planejamento da biblioteca central que tem o laboratório de 105 
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necessidades especiais. Disse ainda que os cursos de pós-graduação necessitavam de material bibliográfico 106 

específico e de laboratório multimídia exclusivo no laboratório da pós. O Presidente disse que isso estava 107 

previsto no projeto da biblioteca e que na parte de infraestrutura constava a conclusão do prédio e a questão 108 

da acessibilidade. Falou sobre a meta da tecnologia da informação e criação de um banco de dados de 109 

revistas e que já tinham o portal de periódicos sob a responsabilidade da biblioteca central e que nesse caso 110 

as revistas não estavam cadastradas dentro das rotinas da universidade, mas que o canal mais adequado seria 111 

mesmo a biblioteca. Disse que a construção da biblioteca da regional era a obra principal, não somente da 112 

regional, mas da universidade, finalizou dizendo que faria a inserção solicitada. O Prof. Américo Nunes da 113 

Silveira Neto falou sobre a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias, quanto a necessidade de 114 

adequação do hospital veterinário para grandes animais e logísticas de acessos e sugeriu a inclusão de alguns 115 

pontos: Fazenda Escola Área de Produção Vegetal – inserir a finalização da implantação do pivô central, o 116 

professor solicitou que a Direção encaminhasse essa demanda para a Reitoria. Disse que outro ponto na 117 

infraestrutura era a inserção de um prédio de gabinetes para os professores do Curso de Agronomia, uma vez 118 

que já tinham uma emenda parlamentar. O Presidente disse que o gabinete dos professores estava com o 119 

projeto em andamento e outros projetos também como exemplo, a quadra esportiva para o Curso de 120 

Educação Física, mas que para não listar todos os mesmos estavam inclusos em projetos em andamento no 121 

item 13 (treze), que apresentava todo um conjunto de necessidades, como por exemplo, local para o 122 

transporte, almoxarifado que faziam parte dessa descrição. Em sequência falou que quanto ao hospital para 123 

grandes animais, não tinham o projeto. Disse que tinham que trabalhar muito nos próximos anos e que com 124 

relação ao pivô central era algo que já tinha na universidade, então a necessidade era de torná-lo funcional, 125 

utilizável, mas que esse era um compromisso de resolver a curto prazo. A Prof.ª Suely dos Santos Silva 126 

solicitou que na página 8 (oito) onde falava dos gabinetes, que fosse acrescentado o local. O Presidente disse 127 

que identificava hoje que os gabinetes eram mais concentrados aos espaços dos professores, por isso não 128 

ficaram localizados. A Prof.ª Suely dos Santos Silva solicitou que na página 10 (dez) item 8 (oito) fossem 129 

incluídos os NDE's (Núcleos Docentes Estruturantes), para que recebessem um apoio para o 130 

desenvolvimento das atividades pertinentes aos núcleos. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que em 131 

linhas gerais sentiu falta de um plano mais eficiente na parte de assessoria estudantil e a necessidade de 132 

angariar recursos para a casa do estudante e creche para atendimento aos servidores e alunos. Disse que as 133 

metas principalmente as construções eram difíceis, mas que já estando inseridas em um plano, já era o 134 

começo. Disse que haviam as coisas incompletas do REUNI (Reestruturação das Universidades) e que tinha 135 

a questão do prédio do Curso de Química e também havia as demandas de espaços do Curso de Matemática 136 

que estava alheio a qualquer tipo de projeto. Disse que trouxe algumas coisas e que algumas não seriam 137 

possíveis devido ao orçamento insuficiente, mas que poderiam começar a pensar no espaço para uma creche, 138 

isso melhoraria até o acolhimento aos alunos de fora, falou sobre o SISU (Sistema de Seleção Unificada) que 139 

teve pelo menos um aluno por vaga em todos os cursos, então se melhorasse as condições o aluno poderia vir 140 

e ficar, gerando assim um melhor aproveitamento das vagas. O Presidente disse que a questão do prédio de 141 

química era a mesma resposta que ele passou para o Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, disse que sabia 142 
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que as demandas eram grandes e por mais que soubessem das dificuldades tinham o compromisso com isso, 143 

disse ainda que o planejamento teria como fazer, mas a execução era realizada pela administração central. O 144 

Presidente prosseguiu falando sobre a necessidade de definir quais as metas a exercer como prioridade dentro 145 

do orçamento que for disponibilizado. Disse que as creches eram muito importantes e que estavam buscando 146 

parcerias, convênios junto ao município para conseguir vagas para a universidade. A Prof.ª Suely dos Santos 147 

Silva falou sobre a chefia da Unidade Acadêmica Especial de Educação e objetivos, falou sobre o assunto 148 

discutido em reunião com a Prefeitura e Secretaria Municipal da Educação, em que foi informado que o 149 

município terá de construir 14 (quatorze) creches até o ano de 2017 (dois mil e dezessete), então essa 150 

parceria era possível, disse que a universidade poderia entrar com o terreno como contrapartida. Falou que o 151 

colégio de aplicação era um projeto da unidade acadêmica especial de educação. A Prof.ª Cristiane Souza 152 

Borzuk disse que tinha algumas considerações sobre o SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) e disse que 153 

achava importante nomear no documento as obras que terão que ser concluídas, disse que a objetividade 154 

auxiliava ao entendimento do plano, solicitou que a Direção pudesse receber as contribuições por mais 155 

tempo. O Presidente disse que ficava em aberto para todos os conselheiros poderem contribuir com o plano, 156 

disse que fará a inserção do SPA (Serviço de Psicologia Aplicada), infomou que hoje já tinham o 157 

levantamento de quanto custava um espaço como aquele. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto disse que 158 

no item 14 (quatorze) poderia nominar todos os projetos. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que nas 159 

páginas 6 (seis) e 8 (oito) não ficava claro o que era parte administrativa e recursos humanos. Na página 19 160 

(dezenove), item 3 (três) constava promover as condições locais e regionais, poderia ser regionais, disse que 161 

poderia ter algo do lato sensu, cursos de especialização, tornar isso mais amplo, então realmente teria que 162 

pontuar essas demandas, disse que o colégio de aplicação era uma demanda. O Técnico Administrativo 163 

Francys Pimenta de Faria disse que estava representando a Prof.ª Cecília Nunes Moreira, ele falou sobre a 164 

inclusão da proposta sobre os bolsistas, disse que a intenção não era realizar o CONPEEX (Congresso de 165 

Pesquisa, Ensino e Extensão) em Jataí, mas que os trabalhos pudessem ser apresentados na Regional. O 166 

Presidente disse que foi tomada a iniciativa de fazer um satélite do evento aqui, mas que a regional não 167 

recebia recurso para essa finalidade e que era obrigação de todos os alunos bolsistas apresentarem os 168 

trabalhos, mas que não foi discutida a continuidade ou não do evento, mas se os alunos pudessem apresentar 169 

na regional seria melhor. A Prof.ª Vera Lúcia Banys disse que gostaria de saber sobre a possibilidade de criar 170 

um setor jurídico em Jataí, falou sobre a falta de telefonia, pois o gabinete 2 (dois) ficava isolado; com 171 

relação ao lato sensu, estava fazendo um estudo para adequação; disse ainda que outro aspecto era trabalhar 172 

para maior captação de professores visitantes. Em seguida a professora falou sobre a necessidade de 173 

adequação do acesso ao setor de forragicultura, pois não tinham acesso, estradas; comentou que achava 174 

muito importante que fossem realizados o maior número de convênios com empresas privadas, pois 175 

conseguiriam recursos com isso e que não via problemas na condução de protocolos. Prosseguiu dizendo que 176 

sentia falta de quiosques para que os alunos tivessem áreas de dispersão e que somente o centro de 177 

convivência não seria suficiente. Disse ainda que sempre tinha problemas com aulas práticas, ou o ônibus era 178 

muito grande ou muito pequeno. Em sequência a professora falou da necessidade do reaproveitamento e 179 
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destinação da água proveniente de laboratórios; da necessidade de uma campanha educativa para manter a 180 

limpeza do câmpus e ainda de uma campanha para que as pessoas não abandonem animais no câmpus. O 181 

Prof. Américo Nunes da Silveira Neto disse que quanto a questão de descarte, ele percebia que havia restos 182 

de construções em locais fora do contexto de obras, então tinham que trabalhar também nesse sentido. O 183 

Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que gostaria de deixar claro que o Curso de Direito se colocava à 184 

disposição para apoio jurídico e esclarecimentos nesse sentido, disse que estavam à disposição para 185 

consultoria junto a universidade. O Presidente disse que gostaria de realizar uma reunião com o colegiado do 186 

curso para aproximar mais essa ideia, pois para se formar uma procuradoria jurídica havia a necessidade da 187 

vinda de um procurador e isso dependia da AGU (Advocacia-Geral da União) e de vaga, disse que a própria 188 

PROJUR (Procuradoria Jurídica) expressava que havia esse deficit, mas que ficava aberta essa possibilidade 189 

junto ao Curso de Direito. O Presidente informou que no ano passado convidou o Dr. Everaldo Bezerra para 190 

participar do Conselho Gestor, porém não foi possível, mas que fará novamente o convite. A Prof.ª Suely dos 191 

Santos Silva disse que verificou no documento a falta de entrelaçamento com outras instituições, como seria 192 

a política, a questão dos programas de pós-graduação, disse que deveria pensar em intercâmbio e mostrar que 193 

querem receber os alunos. Prosseguiu dizendo que quanto a extensão na interação sociedade, poderia fazer 194 

algo que pudesse amparar, apoiar a sociedade e vice-versa. Falou que precisa mostrar mais a universidade, os 195 

perfis dos pesquisadores, apresentar a universidade para a comunidade local, regional e nacional. Disse que 196 

faltou a extensão e pesquisa, a participação em editais, inclusão da cultura e também do cinema. O 197 

Presidente disse que com a inserção de todos os encaminhamentos e a abertura para mais sugestões, gostaria 198 

de encaminhar para aprovação do plano apresentado. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk questionou sobre 199 

aprovar sem as alterações, disse que seria melhor aprovar após a realização das alterações. O Presidente disse 200 

que estava registrado em ata e que as sugestões serão inseridas e que o compromisso era de sempre ouvir a 201 

comunidade, receber as contribuições necessárias, com ética e democracia, mas o conselho que definiria o 202 

encaminhamento. Após discussões sobre aprovar o plano ou aguardar as inserções para aprovação, o 203 

Presidente solicitou que fosse aprovado o encaminhamento de aprovação do plano com as inserções na 204 

próxima reunião, pois de acordo com o estatuto ele tinha um prazo para cumprir com esta ação. O Prof. 205 

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que o pedido era tranquilo e que achava que não teria problemas. O 206 

Presidente solicitou a votação de um encaminhamento para que a votação ocorra na próxima reunião, sendo 207 

que os conselheiros terão o prazo de 15 (quinze) dias, para o recebimento de sugestões. A Prof.ª Vera Lúcia 208 

Banys questionou se todos encaminharão as sugestões por e-mail, qual a necessidade de voltar para o 209 

conselho? Disse ainda que o texto final era público, então achava desnecessário voltar, falou que cada 210 

conselheiro encaminharia as sugestões, pois o que foi sugerido será acatado. Em votação os 211 

encaminhamentos: Primeiro Encaminhamento: Encaminhamento para votação na próxima reunião, com o 212 

prazo de 15 (quinze) dias, para que os conselheiros enviem sugestões. Segundo Encaminhamento: 213 

Encaminhamento da Prof.ª Vera Lúcia Banys, aprovar o que foi apresentado com a inserção das sugestões e 214 

possibilidade de novas inserções. Em votação, foram registrados 9 (nove) votos para a primeira proposta e 6 215 

(seis) votos para a segunda proposta. Portanto, por definição dos conselheiros, os mesmos têm o prazo de 15 216 
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(quinze) dias para o envio de sugestões e a aprovação do plano ocorrerá na próxima reunião ordinária. 217 

Quinto Ponto da Pauta: Outros Assuntos. Não tivemos outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 218 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 16:18 horas (dezesseis horas e 219 

dezoito minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, 220 

lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos 221 

conselheiros presentes à discussão e votação…………………….……………………………………….…… 222 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 223 

Américo Nunes da Silveira Neto_____________________________________________________________ 224 

Anne Oliveira____________________________________________________________________________ 225 

Cristiane Souza Borzuk____________________________________________________________________ 226 

Carlos Augusto de Oliveira Diniz____________________________________________________________ 227 

Carolina Ferreira Suza_____________________________________________________________________ 228 

Danilo Vieira Oliveira_____________________________________________________________________ 229 

Estael de Lima Gonçalves__________________________________________________________________ 230 

Francys Pimenta de Faria___________________________________________________________________ 231 

Fernando Paranaíba Filgueira_______________________________________________________________ 232 

Giovanni Cavichioli Petrucelli_______________________________________________________________ 233 

Leonor Paniago Rocha_____________________________________________________________________ 234 

Luis Antônio Serão Contim_________________________________________________________________ 235 

Massoiacy Pereira Marques_________________________________________________________________ 236 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________ 237 

Paulo Roberto Rodrigues Meira______________________________________________________________ 238 

Ricardo de Mattos Santa Rita________________________________________________________________ 239 

Rodrigo Paschoal Prado____________________________________________________________________ 240 

Rosemara Perpétua Lopes__________________________________________________________________ 241 

Sandra Aparecida Benite Ribeiro_____________________________________________________________ 242 

Suely dos Santos Silva_____________________________________________________________________ 243 

Vera Lúcia Banys_________________________________________________________________________ 244 

Vera Lúcia Dias da Silva___________________________________________________________________ 245 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 246 


