
 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG, CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS - ANO 

2020.  

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, sexta-feira, às nove horas, 

realizou-se, na modalidade virtual, em videoconferência, a quinta reunião ordinária da 5 

Congregação deste ano, sob a presidência do Professor Leonardo David Tuffi Santos, Diretor da 

Unidade, a fim de discutir a seguinte pauta: 1 – Informes;  2 – Pareceres e outros documentos 

aprovados ad referendum; 3 -  Proposta de renovação da vigência da Matriz de Regime de 

Trabalho e Perfil de Referência  do ICA/UFMG – Resolução ICA-015/2015; 4 – Solicitações 

do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal: 4.1. Nomeação pro tempore de novos 10 

Coordenadores; 4.2. Recomposição do Colegiado. 5 – Apreciação de Pareceres emitidos pela 

Comissão de Redistribuição e Remoção – sobre pedido de redistribuição de interesse das 

Servidoras, ambas ocupantes do cargo de Técnico em Laboratório: 5.1. Eliana Ramos 

Figueiredo e 5.2.  Tatiana Rodrigues Abreu. 6- Pedido de Recomposição do NDE do Curso 

de Agronomia – Sugestão de nome: Professor Fernando da Silva Rocha. Registrou-se as 15 

presenças dos seguintes Conselheiros: Professor Hélder dos Anjos Augusto (Vice-Diretor); 

Professora Clívia Carolina Fiorilo Possobom (Representante docente Suplente); Professora 

Janaína Teles de Faria (Representante docente Titular); Professor Dalton Rocha Pereira 

(Representante docente); Professor Gustavo Leal Teixeira (Representante docente); Professor Luiz 

Arnaldo Fernandes (Subcoordenador do Colegiado de Pós-Graduação em Produção Vegetal); 20 

Professora Letícia Ferrari Crocomo (Subcoordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em 

Produção Animal); Professor Fausto Makishi (Coordenador Pro tempore do Colegiado de Pós-

Graduação do Curso Sociedade, Ambiente e Território); Professor Christian Dias Cabacinha 

(Coordenador do Colegiado de Pós-Graduação em Ciências Florestais); Professora Bruna Mara 

Aparecida de Carvalho (Subcoordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Alimentos e 25 

Saúde); Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes (Coordenador do Colegiado de Graduação em 

Agronomia); Professor Thiago Gomes dos Santos Braz (Coordenador do  Colegiado de Graduação 

em Zootecnia); Professor William James Nogueira Lima (Coordenador do Colegiado de 

Graduação em Engenharia de Alimentos); Professora  Adriana Leandra Assis (Subcoordenadora 

do Colegiado de Graduação em Engenharia Florestal); Professora Júlia Ferreira da Silva 30 

(Subcoordenadora do Colegiado de Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental); Josiel 

Machado Santos e Luciano Vieira Lima - Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos; 

Wellyngton Ribamar Silva Poli - Representante discente da graduação (direito a voz, sem direito 
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a voto). Ausência Justificada: Professor Theles de Oliveira Costa (Coordenador Pro tempore do 

Colegiado de Graduação em Administração). Cabe registrar que a Servidora Priscila Gomes de 35 

Freitas Veloso participou, como convidada da Presidência da Congregação, para prestar assessoria 

técnica e apoio operacional da reunião em videoconferência. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente 

da Congregação, Professor Leonardo David Tuffi Santos, desejou boas-vindas a todos, falou do 

apoio que será prestado pelas Secretárias durante a sessão em videoconferência. Inicialmente, o 

Presidente da Sessão solicitou aos Conselheiros a permissão para que o Representante discente da 40 

graduação, Wellyngton Ribamar Silva Poli – adentrasse a sala virtual, no que teve anuência de 

todos. Iniciando os trabalhos, o Professor Leonardo David Tuffi Santos colocou a ata da Quarta 

Reunião Ordinária, realizada em 27 de agosto de 2020, em discussão, a qual foi apreciada e 

aprovada por unanimidade. Tomando o primeiro assunto da pauta, o Professor Leonardo David 

Tuffi Santos prestou os seguintes Informes: 1 – O lançamento do site Saúde Mental – 45 

www.ufmg.br/saudemental - para obtenção de informações importantes sobre o assunto e 

principais contatos na UFMG; 2 – O lançamento de Edital para Representante Docente junto ao 

Conselho Universitário da UFMG; 3 – O início da obra do CPCA II em 14 de setembro de 2020, 

a ser executada pela FUNDEP, com recursos do FINEP, em carta convite de 2015, com previsão 

de finalização em 12 meses, para atender à área de Produção Animal. Prosseguindo com os 50 

assuntos de pauta, a Congregação apreciou e aprovou, com abstenção de interessados,  o item 2 – 

Pareceres e outros documentos aprovados ad referendum : Projetos de Pesquisa - Processo  

23072.224017/2020-64 - Parecer 95/2020/ICA-DIR - Interessado Prof. Mário Henrique França 

Mourthé - Assunto: Aprovação de Projeto de Pesquisa "Valor nutricional de suplementos 

concentrados para vacas leiteiras com coproduto de baru"; Processo  23072.223578/2020-46 - 55 

Parecer 96/2020/ICA-DIR - Interessado Prof. Sidney Pereira; Aprovação Projeto de Pesquisa 

"Wattímetro didático";  Processo 23072.220247/2020-54 - Parecer 97/2020/ICA-DIR – 

Interessado:  Professora Júlia Ferreira - Assunto: Aprovação de Parecer Consubstanciado relativo 

ao Projeto de Pesquisa "Covid-19 e a infraestrutura de distribuição de água potável e coleta e 

tratamento de esgoto: estudo de caso na cidade de Montes Claros-MG", a ser submetido ao COEP;  60 

Assunto: Ações de Extensão: Processo 23072.224268/2020-49 - Parecer 88/2020/ICA-DIR - 

Interessado Profª. Cláudia Regina Vieira – Assunto: Ratificação de parecer ad referendum - 

“Programa PRO-ICA: Programa de Inclusão, convívio e acolhimento”; Processo 

23072.225144/2020-81 - Parecer 93/2020/ICA-DIR – Interessado: Prof. Christian Dias Cabacinha 

– Assunto: Ratificação de parecer ad referendum “Programa PET Educa: ações de Educação 65 

Ambiental do PET Engenharia Florestal;  Processo  23072.225159/2020-49 - Parecer 
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94/2020/ICA-DIR - Interessado Prof. Mário Henrique França Mourthé – Assunto: Projeto 

“Controle Zootécnico e Acompanhamento Técnico de rebanhos leiteiros”; Processo 

23072.226487/2020-62 - Parecer 104/2020/ICA-DIR- Interessado Prof. Felipe Gomes da Silva -  

Assunto: Curso “Edição e análise de dados utilizando software”; Assunto: Projetos de Ensino de 70 

Graduação: Processo  23072.229066/2020-60 -Parecer 108/2020/ICA-DIR -Interessado:  Curso 

Eng. Alimentos – Assunto: Projeto de Ensino  “Iniciação às Disciplinas do Ciclo Básico”;  

Processo 23072.228999/2020-63 - Parecer 109/2020/ICA-DIR - Interessado: Colegiado do Curso 

Engenharia Agrícola Ambiental – Assunto: Projeto ensino “Formadores para Desenvolvimento de 

Ensino de Graduação do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental; Assunto: REDOC: 75 

Processo 23072.214838/2020-92 - Parecer 81/2020/ICA-DIR - Interessado:  Prof. Fernando da 

Silva Rocha - Assunto: Aprova Relatório Docente 2018 e 2019; Processo 23072.214838/2020-92 

- Parecer 82/2020/ICA-DIR-Interessado:  Prof. Fernando da Silva Rocha - Assunto:  Aprova 

Progressão Funcional do nível I para II – Associado; Processo 23072.215077/2020-96 -  Parecer 

103/2020/ICA-DIR - Interessado:  Prof. Diego Vicente da Costa – Assunto: Aprova Relatório 80 

Docente 2018 e 2019; Processo 23072.215077/2020-96 - Parecer 105/2020-ICA-DIR -  

Interessado: Prof. Diego Vicente da Costa – Assunto: Aprova Progressão Funcional do nível I para 

II – Adjunto; Assunto: Promoção Docente: Processo 23072.215613/2020-53 -  Portaria  Nº 5022 

- Interessado:  Prof. Flávio Pimenta de Figueiredo – Assunto: Comissão Avaliadora de Promoção 

Docente – para Classe E- Professor Titular. 3 - Proposta de renovação da vigência da Matriz 85 

de Regime de Trabalho e Perfil de Referência do ICA/UFMG – Resolução ICA-015/2015. 

Após apreciação da proposta apresentada, a Congregação, APROVOU, por unanimidade, 

a renovação da vigência da Matriz de Regime de Trabalho e do Perfil de Referência Docente 

do ICA/UFMG, aprovados pela Unidade nos termos da Resolução 03/2015, de 13/05/2015, e pelo 

CEPE em reunião do dia 22/09/2015, por mais 05 (cinco) anos, de acordo com a Resolução 90 

Complementar 02/2014, do Conselho Universitário da UFMG. Para tomar essa decisão, a 

Congregação levou em consideração: 1)  O atendimento à Resolução Complementar 02/2014, do 

Conselho Universitário, que dispõe sobre regimes de trabalho docente; encargos docentes; 

concessão, reversão de classe e alteração de regime de trabalho de vaga de magistério da carreira 

de Magistério Federal da UFMG;  2) As particularidades desta Unidade, apresentadas como 95 

justificativas no Título I da Resolução 03/2015, de 13/05/2015, que permanecem as mesmas e, 

assim, ratificam a Matriz de Regime de Trabalho vigente, sendo: 90% dos Docentes em regime de 

Dedicação Exclusiva (DE); 2% em regime de 40 horas semanais (T-40) e 8% em regime de 20 

horas semanais (T-20); 3) O entendimento de que o Perfil de Referência em vigor atende às 
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necessidades desta Unidade, no que diz respeito às atividades acadêmicas esperadas para cada 100 

classe da Carreira de Magistério Federal; 4)  A iminência da expiração do prazo de validade da 

Matriz de Regime de Trabalho e do Perfil de Referência vigentes no ICA/UFMG, aprovados pelo 

CEPE em 22/09/2015. 4 – Solicitações do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal: 

4.1. Nomeação pro tempore de novos Coordenadores – Antes de colocar o assunto em discussão, 

o Professor Leonardo Tuffi explicou que a Professora Leidivan Frazão solicitou afastamento da 105 

Coordenação por estar prestes a entrar em licença maternidade, e que nesse momento de pandemia 

não há possibilidade de realização de eleições presenciais, daí a necessidade da nomeação de nova 

Coordenação em caráter pro tempore. Com a palavra, o Professor Luiz Arnaldo Fernandes, 

Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, disse ser importante a 

mudança de Coordenação, função que assumiu por oito anos ininterruptos. Acatando a 110 

recomendação contida em memorando da Coordenação do PPGPV, a Congregação procedeu à 

indicação dos Professores Sílvia Nietsche e Alcinei Místico de Azevedo, para assumir, em caráter 

pro tempore as funções de Coordenadora e Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal, tendo em vista o pedido de afastamento da Coordenação anterior. 4.2. 

Recomposição do Colegiado. Em seguida, a Congregação apreciou o pedido de recomposição do 115 

Colegiado do PPGPV, e da mesma forma, acatou a sugestão e procedeu à recomposição do 

Colegiado com os seguintes nomes: Professor Flaviano Oliveira Silvério, na condição de membro 

Titular, tendo o Professor Cândido Alves da Costa como Suplente; Professor Luiz Arnaldo 

Fernandes – Titular e o Professor Rodinei Facco Pegoraro, como Suplente. 5 – Apreciação de 

Pareceres emitidos pela Comissão de Redistribuição e Remoção – sobre pedido de 120 

redistribuição de interesse das Servidoras, ambas ocupantes do cargo de Técnico em 

Laboratório: 5.1. Eliana Ramos Figueiredo – Antes de colocar esse assunto em discussão, o 

Professor Leonardo Tuffi explicou que ambos os processos de redistribuição só são possíveis com 

a permuta de vaga. Falou ainda sobre a extinção de cargos nesses últimos anos por parte do governo 

federal.  Ao tomar a palavra, o Professor Dalton Rocha Pereira explicou que, há mais de um ano, 125 

a Servidora fez a solicitação de redistribuição ao ICA, a qual foi encaminhada à Divisão de 

Provimento e Movimentação/DRH/UFMG, para avaliação. Segundo ele, houve aproximadamente 

35 pedidos, sendo que a maioria dos postulantes não se encaixava ao perfil desejado. O docente 

também informou que ambas as solicitantes, Técnicas em Laboratório, tiveram os currículos 

avaliados e foram pré-selecionadas pela DPM, por apresentar perfil compatível com a vaga 130 

existente no ICA.    O Professor Dalton Rocha Pereira falou que ambos os processos tiveram toda 

a tramitação exigida pela UFMG com início na Divisão de Provimento e Movimentação – DPM-
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DRH. Com a palavra, o Professor Paulo Sérgio Nascimento Lopes disse ter sido procurado por 

dois professores sobre aproveitamento de concurso para provimento de vaga docente. Tomando a 

palavra, o Professor Dalton Rocha Pereira falou que a UFMG tem evitado receber servidores 135 

provenientes de aproveitamento de concurso. O Professor Leonardo Tuffi disse que não é política 

da UFMG receber docentes em aproveitamento de concurso em redistribuição. Retomando a 

palavra, o Professor Dalton Pereira sugere que se recomende ao interessado procurar a Divisão de 

Provimento e Movimentação- DPM/DRH. Após apreciação do Parecer da Comissão Avaliadora, 

a Congregação aprovou, por unanimidade, o pedido de redistribuição feito pela Servidora 140 

ELIANA RAMOS FIGUEIREDO, cargo: Técnico de Laboratório, lotada no Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais – IFNMG – Campus Salinas, para a UFMG – Campus Regional de Montes 

Claros, com permuta de vaga. Para tomar esta decisão, a Congregação levou em consideração os 

seguintes motivos: 1) O interesse da Administração e a compatibilidade entre as atribuições do 

cargos e as finalidades institucionais do órgão ou entidade; conforme disposto na Lei 8112/90; 2) 145 

A intenção manifesta da Servidora em integrar o Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em 

Educação da UFMG e contribuir para o desenvolvimento do ICA; 3) O Parecer da Comissão de 

Avaliação de Remoção e Redistribuição que, após análise da possibilidade e entrevista virtual com 

a candidata, manifestou-se favorável à redistribuição, visto que a servidora demonstrou conhecer 

os processos de trabalho que norteiam o bom funcionamento dos laboratórios e, ainda, ter 150 

compatibilidade com os perfis de vagas informados pelo ICA.  5.2.  Tatiana Rodrigues Abreu. 

Dada a palavra ao Professor Dalton Rocha Pereira, ele prestou esclarecimentos sobre a interessada, 

ex-aluna do ICA, ocasião em que foi   bolsista do Professor Flaviano Oliveira Silvério. Retomando 

a palavra, o Professor Leonardo Tuffi disse que anteriormente houve interesse da Servidora em 

agregar o Quadro de Pessoal do ICA, mas à época não foi possível dar andamento ao processo de 155 

redistribuição, porque havia concurso público em andamento. Ainda sobre o assunto, o Professor 

Leonardo Tuffi lembrou que houve extinção de vagas nos últimos dois anos e a UFMG não ganhou 

reposição de vagas.    Em seguida, após análise do Parecer da Comissão Avaliadora, a Congregação 

APROVOU, por unanimidade, o pedido de redistribuição feito pela Servidora TATIANA 

RODRIGUES DE ABREU, cargo: Técnico de Laboratório, lotada no Instituto Federal do Norte 160 

de Minas Gerais – IFNMG – Campus Teófilo Otoni, para a UFMG – Campus Regional de Montes 

Claros, com permuta de vaga. Para tomar esta decisão, a Congregação levou em consideração os 

seguintes motivos: 1) O interesse da Administração e a compatibilidade entre as atribuições de 

cargos e as finalidades institucionais do órgão ou entidade; conforme disposto na Lei 8112/90; 2) 

A intenção manifesta da Servidora em integrar o Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em 165 
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Educação da UFMG e contribuir para o desenvolvimento do ICA, visto que já conhece o Campus, 

uma vez que foi estudante da Graduação e Pós-Graduação na Unidade; 3) O Parecer da Comissão 

de Avaliação de Remoção e Redistribuição que, após análise da possibilidade e entrevista virtual 

com a candidata, manifestou-se favorável à redistribuição, visto que a servidora demonstrou 

conhecer os processos de trabalho que norteiam o bom funcionamento dos laboratórios e, ainda, 170 

ter compatibilidade com os perfis de vagas necessárias pela Unidade. 6- Pedido de Recomposição 

do NDE do Curso de Agronomia – Sugestão de nome: Professor Fernando da Silva Rocha. 

Com a palavra, o Professor Leonardo Tuffi informou ter recebido da Coordenação do Curso de 

Agronomia, solicitação de recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso por motivo de 

pedido de desligamento do Professor Ulisses Alves Pereira e, ainda, a sugestão do nome para esta 175 

finalidade. Colocado em discussão, a Congregação aprovou, por unanimidade, a nomeação em 

caráter pro tempore do Professor Fernando da Silva Rocha para recompor o NDE do Curso de 

Agronomia. Terminados os assuntos de pauta, o Professor Leonardo David Tuffi Santos concedeu 

a palavra livre aos Conselheiros. Com a palavra, a Professora Adriana Leandra Assis, 

Subcoordenadora do Curso de Engenharia Florestal, pediu aos seus pares resposta do questionário 180 

de avaliação do ensino remoto emergencial. Em seguida, o Professor Thiago dos Santos Braz, 

Coordenador do Curso de Zootecnia, disse que também não recebeu resposta do questionário de 

avaliação do ensino remoto emergencial. O Conselheiro discente Wellyngton Ribamar Silva Poli 

manifestou a sua preocupação com relação à sobrecarga de atividades por parte dos discentes que, 

segundo ele, estão enfrentando um processo exaustivo e que o segundo semestre letivo pode ser 185 

intensificado por desistências e trancamento de matrícula. Retomando a palavra, o Professor 

Leonardo Tuffi disse que teve reunião de avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) em 

agosto, com os coordenadores, subcoordenadores e com a presidência da comissão de 

acompanhamento do ERE no ICA e completou: após avaliação dos cursos, por meio dos 

questionários, e reflexão sobre os resultados, deve haver outra reunião na Unidade para avaliação 190 

do ERE bem como alguma deliberação por parte da PROGRAD. Novamente com a palavra, o 

Professor Thiago Braz falou sobre os formulários de avaliação parcial do ERE e que obteve poucas 

respostas por parte de discentes e docentes, atribuindo a isso o curso prazo para resposta e a pouca 

divulgação. Tomando a palavra, o Professor Leonardo Tuffi disse ser importante que docentes e 

discentes façam as suas respostas. O Professor Paulo Sérgio Lopes disse que 50% (cinquenta por 195 

cento) dos docentes do Curso de Agronomia deram resposta, 95 (noventa e cinco) estudantes 

responderam o formulário, e chama a atenção: é importante avaliar os trancamentos e continua: 

existem casos exitosos, as aulas práticas estão sendo proveitosas, segundo alguns estudantes e 
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termina: “que sejam registradas as boas práticas do ensino na modalidade ERE”. Tomando a 

palavra, o Professor Leonardo Tuffi solicitou ao Vice-Diretor, Professor Hélder dos Anjos 200 

Augusto e ao Servidor Luciano Vieira Lima, Coordenador da Assessoria de Gestão Acadêmica, 

que façam o levantamento, nos últimos 03 anos, até 2020, de desligamento de discentes, para que 

o assunto seja discutido em reunião a ser agendada. Por fim, disse que, além dos discentes, entende 

que os docentes também estão muito sobrecarregados, com muitas atividades a serem 

desenvolvidas no Sistema Moodle, e completa: existe sobrecarga de trabalho em todos os 205 

segmentos da Unidade (docentes, discentes e técnicos administrativos). Terminada a palavra, o 

Professor Leonardo David Tuffi Santos agradeceu a presença de todos, o apoio recebido por parte 

da servidora Priscila Gomes de Freitas Veloso no assessoramento técnico à videoconferência, 

encerrou a sessão e eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral, lavrei a presente ata que, lida e 

achada conforme, será assinada por mim e pelos presentes. Montes Claros, 25 de setembro de 210 

2020. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DESPACHO

 Processo nº 23072.243614/2020-98  

 

Senhores Conselheiros, 

 

Eu, Maria Aparecida Santos, Secretária-Geral do Ins tuto de Ciências Agrárias, Campus Regional de
Montes Claros, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), declaro que lavrei e assino a
presente ata da Quinta Reunião Ordinária da Congregação da Unidade, realizada em 25 de setembro
de 2020, a qual, após ter sido lida e aprovada, recebe a assinatura do Diretor, Presidente da
Congregação, Professor Leonardo David Tuffi Santos, do Vice-Diretor, Professor Hélder dos Anjos
Augusto,  e dos demais membros da Congregação.

 

Montes Claros, 20 de novembro de 2020.

 

 
MARIA APARECIDA SANTOS

Secretária-Geral do  ICA/UFMG

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Santos, Chefe de secretaria, em
30/11/2020, às 09:12, 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 Leonardo David Tuffi Santos, Diretor(a), em
30/11/2020, às 13:52, 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 Helder dos Anjos Augusto, Vice diretor(a), em
01/12/2020, às 14:36, 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 Luiz Arnaldo Fernandes, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 01/12/2020, às 14:58, 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 Clivia Carolina Fiorilo Possobom, Professora do
Magistério Superior, em 01/12/2020, às 15:00, 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 Fausto Makishi, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 01/12/2020, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Josiel Machado Santos, Coordenador(a), em
01/12/2020, às 16:55, 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 Dalton Rocha Pereira, Coordenador(a) de
coordenadoria, em 01/12/2020, às 17:42, 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 Luciano Vieira Lima, Assistente em Administração,
em 01/12/2020, às 17:56, 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 Paulo Sergio Nascimento Lopes, Chefe de setor, em
01/12/2020, às 18:27, 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 Thiago Gomes dos Santos Braz, Professor do
Magistério Superior, em 01/12/2020, às 19:01, 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 Leticia Ferrari Crocomo, Professora do Magistério
Superior, em 01/12/2020, às 20:19, 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 Janaina Teles de Faria, Professora do Magistério
Superior, em 02/12/2020, às 10:00, 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 Julia Ferreira da Silva, Subcoordenador(a), em
02/12/2020, às 16:15, 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 Ernane Ronie Martins, Membro, em 02/12/2020, às
18:21, 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 Christian Dias Cabacinha, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 03/12/2020, às 17:03, 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 Bruna Mara Aparecida de Carvalho, Servidor(a), em
03/12/2020, às 21:23, 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 William James Nogueira Lima, Coordenador(a) de
curso, em 04/12/2020, às 15:48, 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 Adriana Leandra de Assis, Subcoordenador(a), em
09/12/2020, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Gustavo Leal Teixeira, Professor do Magistério
Superior, em 10/12/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0442412 e o código CRC FBA4E64E.

Referência: Processo nº 23072.243614/2020-98 SEI nº 0442412
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