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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Florestal

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 41° REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
FLORESTAL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONVOCADA DE FORMA
EXTRAORDINÁRIA. Aos quatro dias do mês de março do ano de 2020, às 14:30 horas, na Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, da Universidade Federal do Acre, aconteceu a 41° reunião,
convocada de forma extraordinária e, presidida pelo Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha, estando presentes os
Professores (as) Doutores (as):  Evandro Orfanó Figueiredo (Titular)  Symone Maria de Melo Figueiredo
(Suplente) Tarcísio José Gualberto Fernandes (Suplente), Nei S. Braga Gomes (convidado), Felippe
Coelho de Souza (Supente)  e Gabriel Miranda Lima de Lima (representante discente/ CIFLOR).  Na
ocasião, depois de constatado o devido quórum, o Prof. Dr. Thiago Augusto da Cunha deu início, às 14:35
informando que a reunião tinha a finalidade de tratar da seguinte pauta:  i) Composição do colegiado para o
ano  2020 ii) composição da comissão de bolsas para o ano de 2020; iii) Composição da Banca de
qualificação do discente Raimundo Maciel D´Avila, primeiro aluno ingressante no ano de 2019, apto a
defender projeto de dissertação (Qualificação), cuja a banca necessitou ser  homologada ad Referendum,
do coordenador do curso, professor Thiago Augusto, porque sua banca foi realizada dia 02/03/2020, data
anterior à reunião de colegiado; iv) Composição das Bancas de projetos de Dissertações (Qualificações),
dos alunos ingressantes em 2019, aptos à qualificação; v) Composição da Banca de Defesa de dissertações
dos discentes: Melbin Gomez Guillen, realizada no dia 27/03/2020 e Márcio Chaves da Silva, realizada no
dia 03/03/2020, alunos  ingressantes no ano de 2018 e que precisaram ter suas bancas aprovadas ad
referendum, porque ocorreram antes da reunião de colegiado; vi) Apreciação de requerimentos de
prorrogação de prazo para entrega do texto da dissertação (fora do prazo estipulado em regimento), dos
alunos ingressantes no ano de 2018: discentes Gabriel Miranda Lima de Lima, Égon Fabrício de Castro
Lima e Uilian Costa de Araújo; vii) Requerimentos de prorrogação de prazo para defesa de dissertação de
discentes, ingressantes em 2018, que não irão conseguir cumprir o prazo máximo para defesa  que é 31 de
março de 2020, que são: Raquel Talita Chagas F. Gonçalves, Arthur Cavalcante de Oliveira Andrade,
Aline Pereira Gomes, Alexandra bezerra de Menezes, Marcelo Augusto Barros de Oliveira; viii) Situação
do discente Wanderson de Araújo Aguiar, ingressante no ano de 2018, que não apresentou requerimento
para agendamento da defesa de dissertação, nem requerimento de prorrogação de prazo para defesa, que
encerra dia 31 de março de 2020; xix) Requerimento de credenciamento de coorientação, protocolado pela
professora Sabina Cerruto Ribeiro, que solicita a inclusão do professor Dr. Henrique Augusto Mews,
como coorientador do discente Égon Fabrício de Castro Lima, a partir de agosto de 2019; x) Apreciação
da versão final da dissertação, juntamente com o CD, entregue na coordenação do curso pelo discente
José Renato Azevedo de Farias;  xi) Ata do resultado final do processo seletivo 2020 edital Propeg
28/2019, contendo os candidatos aprovados e todas as fases do certame; xii) Definição de orientadores
selecionados de acordo com a ordem de escolha dos candidatos aprovados no edital 28/2019; xiii) Parceria
UCB Bolder e OCB Forestry, já oficializado na cooperação interinstitucional. Após anunciar as pautas,
professor Thiago Augusto iniciou a reunião informando sobre a recepção dos calouros, que aconteceria no dia 09
de março de 2020, às 7:30 no Laboratório Ciflor. Em seguida, deu continuidade tratando da pauta i) que trata da
composição do colegiado para o ano de 2020. Neste momento, professor Thiago Augusto agradeceu aos
componentes do colegiado (composição 2019) e informou que a reunião realizada nesta data (dia 04/03/2020)
era a última realizada, e que a próxima já seria realizada com os novos membros aprovado nesta reunião.  Em
seguida, professor Thiago colocou para apreciação os nomes, que manifestaram interesse em participar como
membros do colegiado para o ano de 2020, e após análise, foram aprovados, por unanimidade, os seguintes
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nomes:   Nei. S. Braga Gomes (Titular) Eduardo Pacca Luna Mattar (Supente); Felippe Coelho de Souza
(Titular), Marcio Oliveira Martins (Suplente); Symone Maria de Melo Figueiredo (Titular), Evandro
Orfanó Figueiredo (Suplente); Sabina Cerruto Ribeiro, (Titular) Tarcísio José Gualberto Fernandes
(Suplente); Karine Milene Faustino da Silva (Titular) e Joana Keila da Silva Gomes (Suplente). Dando
continuidade, foi colocado em análise a composição da comissão de bolsas para o ano de 2020, devido à saída
do discente Gabriel Miranda Lima de Lima, por ocasião da defesa de sua dissertação e conclusão do
Mestrado. Deste modo, após análise, a nova composição da comissão de bolsas foi aprovada, por unanimidade,
com os seguintes nomes: Thiago Augusto da Cunha (presente); Evandro Orfanó Figueiredo (Titular);
Felippe Coelho de Souza (Titular); Tarcísio José Gualberto Fernandes (Titular); Nei S. Braga Gomes
(Suplente); Sângela Pereira Rodrigues (representante discente, Titular) e Artur Neto Fidelis Duarte
(Representante discente, Suplente).  Dando continuidade, foi colocado em pauta a composição da Banca de
Defesa do projeto de Dissertação (qualificação) do discente Raimundo Maciel D´Avila, primeiro aluno
ingressante no ano de 2019, apto a defender projeto de dissertação (Qualificação), cuja a banca necessitou ser
homologada ad referendum, porque a defesa ocorreu dia 02/03/2020, data anterior à reunião de colegiado. Após
análise, não havendo objeções, o ad referendum, assinado pelo coordenador do curso, professor Thiago Augusto
foi homologado, por unanimidade, Dando prosseguimento, foi apreciada a composição das Bancas de projetos
de Dissertações (Qualificações), dos demais alunos, ingressantes no ano de 2019, que após conferência, foi
homologada, por unanimidade, conforme quadro as seguir:  

Orientador Discente Data Banca Examinadora

Evandro José
Linhares
Ferreira

Arthur
Mendonça
Formighieri

27/03/2020 às
14: 00

(Sala a definir)

Symone M. de M. Figueiredo (Presidente CCBN/
Ufac) Irving Foster Brown (Parque Zoobotânico)

Anelena L. de Carvalho (Mem. Externo /Sema)

Nei S. Braga Gomes (Suplente/ CCBN/ Ufac).

Evandro
Orfanó
Figueiredo

Artur Neto
Fidelis
Duarte

25/03/2020 às
14:00

(Sala a definir)

Symone M. de M. Figueiredo (Presidente CCBN/
Ufac) Irving Foster Brown (Parque Zoobotânico)

Luciano A. Ribas (Membro Externo/ Embrapa)

Thiago Augusto da Cunha (Suplente).

Ary Vieira de
Paiva

Júlio
Roberto da
Rocha
Almeida

02/04/2020 às
14:00

(Sala a definir)

Tarcísio José G. Fernandes (Presidente CCBN/
Ufac) Evandro José Linhares Ferreira (Inpa)

Berenice K. da A. da Silva (Membro Externo)

Susana Melo (Suplente)

Sabina Cerruto
Ribeiro

Karine
Milene
Faustino da
Silva

03/04/2020 às
9:00

(Sala a definir)

Evandro José L. Ferreira (Presidente/Inpa)

Henrique Augusto Mews (Membro Externo/ Meco)

Nadezhda G. S. Garvizu (Membro Externo/ Peru)

 Irving Foster Brown (Suplente)
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Nei S. Braga
Gomes

Larisse da
Silva Ganda

23/03/2020
08:00

(Sala a definir)

Felippe Coelho de Souza (Presidente CCBN/ Ufac)

Marco Antonio Amaro (Mem. Externo/CCBN/
Ufac)

Moisés S. Lobão (Membro Externo CCBN/ Ufac)

Patrícia Gomes Ribeiro (Suplente/ CCBN/ Ufac)

Evandro José
Linhares
Ferreira 

Marcio
Aurélio
Dantas
Ferreira

26/03/2020 às
14:00

(Sala a definir)

Thiago Augusto da Cunha (Presidente CCBN/
Ufac)

Evandro Orfanó Figueiredo (Embrapa/Acre)

Anelena Lima de Carvalho (Membro Externo/
Sema) Symone Maria de Melo Figueiredo
(Suplente)

Felippe Coelho
de Souza

Sângela
Pereira
Rodrigues

03/04/2020 às 14
horas

(Sala a definir)

Nei S. Braga Gomes (Presidente CCBN/ Ufac)

Berinice Kussumoto de A. da Silva (Membro
Externo) Marco Antonio Amaro (Membro Externo)

Tarcísio José G. Fernandes (Suplente/ CCBN/
Ufac)

Symone M. de
Melo
Figueiredo

Raimunda
Taveira

27/03/2020 às
8:00

(Sala a definir)

Evandro Orfanó Figueiredo/ Presidente CCBN/
Ufac)

Irving Foster Brownq (Parque Zoobotânico)

Karla Da Silva Rocha (Membro Externo)

Anelena Lima de Carvalho (Suplente)

Thiago
Augusto da
Cunha

Raimundo
D’ávila
Maciel

02/03/2020 às
08:00

(Realizada)

Marcio de Oliveira Martins (Presidente CCBN/
Ufac)

Marco Antonio Amaro/ Membro Externo)

Lucia Helena de Oliveira (Membro Externo/
Embrapa) Tarcísio José G. Fernandes (Suplente
CCBN/ Ufac)

Marcio de
Oliveira
Martins

Renato da
Silva
Oliveira

26 de março às
9:00

(Sala a definir)

Felippe Coelho da Silva (Presidente CCBN/ Ufac)

Nei S. Braga Gomes (CCBN/ Ufac)

Almecina B. Ferreira (Mem. Externo CCBN/ Ufac)
Thiago Augusto da Cunha (Suplente CCBN/ Ufac)
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Nei S. Braga
Gomes

Renato Silva
de Lima

03/04/ 2020 às
15:00

(Sala a definir)

Felippe Coelho de Souza (Presidente/ CCBN/
Ufac)

Anelena Lima de Carvalho (Membro Externo
/Sema) Vera Lucia Reis Brown / Membro Externo
/Sema) Mariliene de C. Bento (Suplente/Parque
Zoobotânico)

Dando prosseguimento, foi colocado em pauta a Composição das Bancas de Defesa de dissertações dos
discentes que ingressaram no ano de 2018, e defenderam dissertação antes do prazo máximo estipulado: Melbin
Gomez Guillen, que foi realizada no dia 27/03/2020 e Márcio Chaves da Silva, realizada no dia 03/03/2020, e
precisaram ser aprovadas ad referendum, porque ocorreram anteriormente à reunião de colegiado. Após
explicação dos motivos da homologação ad referendum, e posterior conferência das bancas, os membros
aprovaram, por unanimidade, o ad referendum assinado pelo coordenador do curso, professor Thiago Augusto.
Em seguida, foi colocado para análise os requerimentos de prorrogação de prazo para entrega do texto da
dissertação (fora do prazo estipulado em regimento), dos alunos Gabriel Miranda Lima de Lima, Égon
Fabrício de Castro Lima e Uilian Costa de Araújo, ingressantes no ano de 2018, e que solicitaram maios
prazo para entrega do texto de Defesa, porque não conseguiram finalizar o texto para entregarem, na
coordenação do curso, junto com o requerimento de agendamento. Após análise, foi concedido o prazo
solicitado para a entrega do texto e homologadas as bancas de defesas, conforme exposto a seguir: 

Orientador Discente Data da
defesa

Data de
entrega do
texto

Banca

Sabina
Cerruto
Ribeiro

Égon
Fabrício de
Castro Lima

31/03/2020 09/03/2020

Sabina Cerruto Ribeiro (Presidente/ CCBN/Ufac)

Nadezhda G. Selaya Garvizu (Membro
Externo/Herencia)  

Jean Carlo G Ortega (Membro externo
CCBN/Ufac)

Irving Foster Brown (Suplente/CCBN/Ufac)

Nei S Braga
Gomes

Gabriel
Miranda
Lima de
Lima

02/04/2020 09/03/2020

Nei S. Braga Gomes (Presidente/ CCBN/Ufac)

Afonso F. Filho (Membro Externo /Unicentro)

Thiago Augusto da Cunha (CCBN/Ufac)

Felippe Coelho de Souza (Suplente/ CCBN/Ufac)

Thiago
Augusto da
Cunha

Uilian Costa
de Araújo

30/03/2020 10/03/2020 Thiago Augusto da Cunha (Presidente/
CCBN/Ufac)

Afonso F. Filho/ Membro Externo/Unicentro)

Felippe Coelho de Souza (CCBN/Ufac)

Tarcísio J.G. Fernandes (Suplente/ CCBN/Ufac)
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Dando prosseguimento, foi colocado em pauta os requerimentos de prorrogação de prazo para defesa de
dissertação, dos discentes: Raquel Talita Chagas F. Gonçalves, Arthur Cavalcante de Oliveira Andrade,
Aline Pereira Gomes, Alexandra bezerra de Menezes, Marcelo Augusto Barros de Oliveira, ingressantes no
Programa no ano de 2018, que não iriam conseguir defender a dissertação até 31 de março de 2020. As três
propostas apresentadas pelo membros do colegiado foram recursadas, conforme apresentadas as seguir: 1º
proposta: (1) um mês de prazo para todos os discentes. Esta proposta foi rejeitada por dois votos favoráveis e 2
votos contrários, e desempatado com o voto do presidente, Thiago Augusto, que votou contrário à proposta; 2º
proposta: manter o pedido original de cada discente, conforme especificado em quadro a seguir:  

Orientador Orientando Prorrogação solicitada

Nei S. Braga Gomes Aline Pereira Gomes          1 mês (data da defesa 30/04/2020).

Evandro José Linhares
Ferreira

Arthur Cavalcante de Oliveira
Andrade

1,5 mês (data da defesa
15/05/2020)

Symone M. de Melo
Figueiredo Alexandra bezerra de Menezes 2 meses (data da defesa 29/05/

2020)

Irning Foster Brown Marcelo Augusto Barros de
Oliveira

2,5 meses (data da defesa
19/06/2020)

Felippe Coelho de Souza Raquel Talita Chagas F. Gonçalves 2 meses (data da defesa 29/05/
2020)

Essa proposta também foi rejeitada por dois votos favoráveis e 2 votos contrários, e desempatado com o voto do
presidente, Thiago Augusto, que votou contrário à proposta; 3º proposta: manter o que cada aluno pediu, exceto
para o discente Marcelo Augusto, que solicitou 2,5 meses, mas essa proposta também foi rejeitada, por
unanimidade, pois os membros consideraram que conceder 2,5 meses seria ruim para o programa, pois
aumentaria o prazo médio de titulação do Programa. Em seguida foi apresentada uma nova proposta, que
seria (1) um mês para cada discente e 2 meses para o discente Marcelo Augusto. Essa última proposta, foi
aprovada, por três votos favoráveis e uma abstenção, do discente Gabriel Miranda Lima de Lima, conforme
especificado no quadro a seguir:

Orientador Orientando Data para
agendamento Data para Defesa

Nei S. Braga Gomes Aline Pereira
Gomes               30 de março de 2020 1 mês (data da defesa 30 de

abril de 2020).

Evandro Ferreira Arthur Cavalcante de
Oliveira Andrade 30 de março de 2020 1 mês (data da defesa 30 de

abril de 2020).
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Symone Maria de
Melo Figueiredo

Alexandra bezerra de
Menezes

30 de março de 2020 1 mês (data da defesa 30 de
abril de 2020)

Irning Foster Brown Marcelo Augusto
Barros de Oliveira 29 de abril de 2020.

2 meses (data da defesa 29 de
maio de 2020, porque dia 30
será sábado).

Felippe Coelho de
Souza

Raquel Talita Chagas
F. Gonçalves 30 de março de 2020 1 mês (data da defesa 30 de

abril de 2020).

Deste modo, os membros ressaltaram, que para os discente citados anteriormente, fica dispensado a entrega do
texto da dissertação na coordenação do curso, juntamente com o requerimento de agendamento, ficando sob
responsabilidade do orientando e de seu orientador a entrega das cópias, para os membros da banca, em tempo
hábil para leitura. Ressalta-se que esta decisão não abre precedentes para outas situações, uma vez que a
exclusão da entrega do texto está prevista no regimento interno do Programa e para deixar de ser exigido,
depende de decisão de colegiado que modifique o texto do referido regimento. Neste momento, professor
Tarcísio Gualberto sugeriu que o colegiado do curso se reúna, o mais rápido, possível para discutir e analisar
situações referentes à entrega do texto, tanto das dissertações quanto das qualificações. Dando continuidade, foi
apresentada a situação do discente Wanderson de Araújo Aguiar, ingressante no ano de 2018, que não
apresentou requerimento para agendamento da defesa de dissertação, cujo prazo encerrará dia 31 de março de
2020, nem requerimento de prorrogação de prazo. Após explicação feita pelo professor Thiago, sobre a situação
do discente, professor Tarcísio Gualberto sugeriu que a coordenação enviasse e-mail, para o discente e para o
orientador solicitando manifestação, de forma escrita, sobre a situação do discente no Programa. Segundo o
professor Tarcísio, essa medida era necessária, tendo em vista que, o prazo de 24 meses ainda não tinha
encerrado, na data desta reunião, e isso impossibilitava o colegiado de tomar a decisão de desligar o aluno. Logo
após, colocou-se em discussão o requerimento de credenciamento de coorientação, protocolado pela professora
Sabina Cerruto Ribeiro, que solicita a inclusão do professor Dr. Henrique Augusto Mews, como coorientador
do discente Égon Fabrício de Castro Lima, a partir de agosto de 2019. Após leitura, o requerimento foi
aprovado, por unanimidade, cabendo à coordenação tomar as providências necessárias para a inclusão da
situação na pasta do discente. Como pauta subsequente foi apresentada a versão final da dissertação, entregue
na coordenação do curso, pelo discente José Renato Azevedo de Farias, que após análise, foi indeferida por
três votos favoráveis e um voto contrário, do discente Gabriel Miranda Lima de Lima, por que os membros
consideraram que o texto não estava de acordo com a normas do manual adotado pelo Ciflor (Manual de
Normas  para Produção de Trabalhos Acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Produção
Animal (cujos autores são: Rui Carlos Peruquetti, Soraia Figueiredo de S. Pelizzari  e  Yuri Karaccas de
Carvalho) conforme decisão de colegiado realizada no dia 02/03/2018). Cabendo à coordenação informar ao
discente sobre o indeferimento para que ele proceda às correções e entregue na coordenação do curso no prazo
de trinta dias, contados da ciência do aluno. Em seguida, foi lida pelo professor Farley William Souza Silva,
presidente da comissão de seleção 2020, a Ata do resultado final do processo seletivo (Edital Propeg
28/2019), contendo os candidatos aprovados e todas as fases do certame. A comissão de seleção deste
certame foi composta pelos seguintes membros: Farley William Souza Silva (presidente) Evandro Orfanó
Figueiredo (Membro Titular), Evandro José Linhares Ferreira (Titular), Felippe Coelho de Souza
(Titular), Nei s. Braga Gomes (Suplente) e Adriana Maria de Souza Silva (Secretária). Após a leitura da
ata, e após análise, por parte de todos os membros, o resultado final do processo seletivo, que foi publicado no
site da Ufac, no dia 22/01/2020, foi homologado, por unanimidade, e teve como aprovados os candidatos abaixo
especificados:

Candidato Nota final Classificação

Victor Ygor de Melo Lima 9,63 1 1
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Jordan Pinheiro da Silva Félix 8,36 2

Juliano Baldez Silva Minervino 7,65 3

Rafael Fernando Ferst Strapasson 7,59 4

Isadora da Cunha Nogueira 7,46 5

Karine Lameira 7,13 6

Joana Keila da Silva Gomes 6,55 7

Amanda Cecília Teixeira dos Santos 6,49 8

Ronier Felipe da Silva Oliveira 5,59 9

Cemilla Cristina Alves do Carmo 4,72 10

Levi Machado Silva 4,26 11

Em seguida, foi apresentada a lista de orientadores selecionados de acordo com a ordem de escolha dos
candidatos, no ato de inscrição do processo seletivo, que teve como critério de escolha, a ordem de classificação
de cada um dos selecionados. Neste momento professor Thiago Augusto informou que dois dos classificados
não efetivaram matrícula institucional, que foram: Victor Ygor de Melo Lima e Levi Machado Silva, restando
ao colegiado fazer algumas modificações na escolha dos orientadores. Deste modo, devido à necessidade de
readequação, por conta da não efetivação das matrículas institucionais, as orientações ficaram decididas
conforme quadro abaixo, restando aos alunos, que desejassem a troca de orientação, solicitá-la ao colegiado,
dentro do prazo estipulado pela coordenação do curso.  A lista de orientadores foi aprovada por unanimidade,
conforme especificação em quadro a seguir:

Candidato Orientador

Jordan Pinheiro da Silva Félix Marcio Oliveira Martins

Juliano Baldez Silva Minervino Evandro Orfanó Figueiredo

Rafael Fernando Ferst Strapasson Thiago Augusto da Cunha

Isadora da Cunha Nogueira Irving Foster Brown
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Karine Lameira Nei S. Braga Gomes

Joana Keila da Silva Gomes Symone Maria de Melo Figueiredo

Amanda Cecília Teixeira dos Santos Tarcísio José Gualberto Fernandes

Ronier Felipe da Silva Oliveira Felippe Coelho de Souza

Cemilla Cristina Alves do Carmo Evandro José Linhares Ferreira

Dando continuidade, foi informado aos professores sobre a Parceria UCB Bolder e OCB Forestry, que já
havia sido oficializada na cooperação interinstitucional, da Ufac. Professor Thiago explicou, também sobre a
existência de um Protocolo de Intenções firmado entre a Universidade Federal do Acre, por meio do Programa
de Pós-Graduação em Ciência Florestal, e a OCB Silvicultura LTDA (processo nº 23107.001216/2020/51),
publicado no diário oficial da união no dia 31 de janeiro de 2020. Professor Thiago explicou que este protocolo
de intenções é super importante para o programa e possibilitará realização de pesquisas na área Florestal, bem
como, possibilitará aos mestrandos uma maior interação com área.  Reforçou ainda que esse protocolo terá
duração de 5 anos. Em seguida, informou sobre a atividade que será desenvolvida em parceria com Universidade
do colorado Bouder, e informou que essa parceria já existia, desde de 2018 e que irá se repetir no mês de maio e
o Ciflor precisa deliberar quanto à participação do Ciflor. Deste modo, para que o evento aconteça será
necessário o apoio de dois professores vinculados ao Ciflor. Em seguida ressaltou que para o evento, serão
ofertadas cinco vagas para que alunos do Ciflor participem, e cabe à coordenação enviar e-mail aos discentes
solicitando que os interessados se inscrevam para que possamos realizar a seleção. Após esses esclarecimentos,
o professor Thiago encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, oportunidade em que, nada mais
havendo a tratar eu, Adriana Maria de Souza Silva, secretária-executiva do Ciflor, lavrei a pressente ata, que vai
por mim, assinada, pelo presidente, professor Dr. Thiago Augusto da Cunha e pelos demais membros.

Adriana Maria de Souza Silva/Secretária Execu�va/ CIFLOR

Thiago Augusto da Cunha/ Presidente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

Membros presentes: 

__________________________________ 

Evandro Orfanó Figueiredo/ Membro Titular/ Embrapa/ Acre

__________________________________

Symone Maria de Melo Figueiredo/ Membro Suplente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

__________________________________

Tarcísio José Gualberto Fernandes/ Membro Suplente /CIFLOR/ UFAC/CCBN

__________________________________

Gabriel Miranda Lima de Lima/ Membro representante discente/ CIFLOR

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Maria de Souza Silva, Secretaria Execu�va, em
10/09/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Augusto da Cunha, Coordenador, em 10/09/2020, às
16:23, 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 Symone Maria de Melo Figueiredo, Professora do Magisterio
Superior, em 14/09/2020, às 12:45, 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 Tarcisio Jose Gualberto Fernandes, Professor do Magisterio
Superior, em 15/09/2020, às 14:38, 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 Gabriel Miranda Lima de Lima, Aluno, em 13/10/2020, às
19:32, 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 Evandro Orfanó Figueiredo, Usuário Externo, em 10/12/2020,
às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/valida_documento ou click
no link Verificar Autenticidade informando o código verificador 0110346 e o código CRC 60944C39.
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