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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 1 

DA UFJF, REALIZADA NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE FEVEREIRO DE 2015 2 

(DOIS MIL E QUINZE), ÀS 8 (OITO) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, NO 3 

AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO, 2º (SEGUNDO) ANDAR, NO 4 

CAMPUS JUIZ DE FORA. 5 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), 6 

às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, no Auditório da Faculdade de Direito, 2º 7 

(segundo) andar, no Campus Juiz de Fora, foi realizada reunião ordinária do 8 

Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, sob a presidência 9 

do Senhor Pró-Reitor de Graduação, Professor Marcus Gomes Bastos e com a 10 

presença dos(as) seguintes Conselheiros(as): Aline Alves Fonseca, Ana Cristina 11 

Lima Santos Barbosa, Ana Paula Carlos Candido Mendes, Ana Paula S. de 12 

Souza, Anderson Pires da Silva, Angela Mello Coelho, Carlos Henrique Flores da 13 

Costa, Carlos Raimundo Andrade Lima, Carmelita do Carmo Ribeiro Leite 14 

Camargos, Cássia Viviani Silva Santiago, Clarice Cassab Torres, Cristina Dias da 15 

Silva, Daniel Discini Silveira, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Eliane Bettocchi 16 

Godinho, Eliane Medeiros Borges, Elisabeth Murilho da Silva, Emmanuel Sá 17 

Resende Pedroso, Fernanda Claudia Alves Campos, Fernando Guilhon de 18 

Castro, Flávia de Souza Bastos, Francis Ricardo dos Reis Justi, Frederico Pieper 19 

Pires, Gabriela Cristina Braga Navarro, Heglison Custodio Toledo, Igor Porto 20 

David, Isaura Gomes de Carvalho Aquino, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, Jairo  21 

Francisco de Souza, João Beccon de Almeida Neto, Jonathas Batista Gonçalves 22 

Silva, José Eugênio de Jesus Cardoso Graúdo, Jose Fanias Lima, José Luiz 23 

Lacerda, Júlio Cezar Souza, Leonardo Cesar Costa, Leonardo Meneghin 24 

Mendonça, Letícia Barbosa Torres Americano, Luciana Conceição Dias Campos, 25 

Luis Cláudio Costa Fajardo, Luis Fernando Crocco Afonso, Luiz Henrique Dias 26 

Alves, Manuel Arturo Rendón Maldonado, Márcio Marangon, Marcio Roberto Lima 27 

Sá Fortes, Marcus Vinicius Medeiros Pereira, Maria de Fátima Silva do Carmo 28 

Previdelli, Maria dos Remédios Pereira da Silva, Maria Isabel da Silva Azevedo 29 

Alvim, Mateus Netto Coelho, Michel Bortolini Hell, Mônica de Lourdes de Araujo 30 

Silva, Nelson Dantas Louza Junior, Otávio Eurico de Aquino Branco, Patrícia 31 

Fabiane Amaral da Cunha Lacerda, Paulo Roberto Oliveira Dias, Rodolfo Vieira 32 

Valverde, Rogério Casagrande, Sérgio José Puccini Soares, Vanusa Caiafa 33 

Caetano, Victor Stroele de Andrade Menezes, Vinícius Novaes Rocha, Wilson de 34 

Souza Melo e Zélia Maria da Costa Ludwig. Foram justificadas as ausências 35 

dos(as) Conselheiros(as): Abílio Manuel Variz, Adriana Gomes de Oliveira, Albert 36 

Carlo Rodrigues Mendes, Aline Garcia Rodero Takahira, Antônio Carlos Santana 37 

Castro, Edelvais Keller, Edwaldo Sérgio dos Anjos Júnior, Gil Márcio Ribeiro 38 

Corrêa, Gustavo Fernandes Souza Andrade, Ignácio José Godinho Delgado, 39 

Leandro Ribeiro da Silva, Luciano Pinheiro de Sá, Marcelo Silva Silvério, Maria 40 

Ângela Ferreira Costa, Maria Elisabete de Oliveira, Mário José dos Santos, Marta 41 

Mendes da Rocha, Mauro Sérgio Rezende Garcia, Nilo Marques de Jesus, 42 

Pollyana Costa Cardoso Pires, Priscilla Danielle Gonçalves de Paula, Raquel 43 

Magalhães Borges, Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, Sandro Rodrigues 44 

Mazorche, Selva Maria Guimarães Barreto e  Thiago Duarte Pimentel. O Senhor 45 

Presidente deu boas vindas, agradeceu a presença de todos e informou que até o 46 

momento faltam 5 (cinco) membros para quórum deliberativo, desta forma, 47 

sugere que sejam repassados primeiramente os informes. Como não houve 48 

objeção, o Senhor Presidente iniciou a pauta do dia. Ordem do dia: I – 49 

Informes: Recepção aos Calouros – O Senhor Presidente solicitou permissão 50 

para convidar o Diretor de Comunicação Professor Rodrigo Fonseca Barbosa 51 

para prestar informações sobre a recepção aos calouros. Após consentimento do 52 
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Conselho, o Professor Rodrigo se apresentou, informou como é estruturada a 53 

Diretoria de Comunicação e no que consiste a programação de recepção aos 54 

calouros, que está sendo organizada pela Coordenadora de Comunicação 55 

Interna, Jornalista Carolina Nalon Silveira e que terá dois momentos principais, o 56 

primeiro de acolhida e o segundo de informação. O momento festivo será 57 

marcado com apresentações musicais, enfeites nas bicicletas e ênfase no trote 58 

solidário e o segundo momento terá início na terça-feira com uma série de “bate-59 

papos”, organizados por unidades, com o objetivo de apresentar a UFJF aos 60 

novatos e nessa oportunidade os alunos receberão um kit de boas-vindas, 61 

assistirão à uma apresentação e receberão orientações. Solicita o apoio dos 62 

coordenadores para que facilitem a oportunidade dos calouros estarem presentes 63 

nesses encontros. Em seguida a Coordenadora de Comunicação Interna, 64 

Jornalista Carolina Nalon Silveira, repassou as datas e locais em que os 65 

encontros acontecerão. A Conselheira Ivana Lúcia Damásio Moutinho relata que 66 

participou como convidada para recepcionar alunos no Instituto de Ciências 67 

Biológicas (ICB) em semestres anteriores e que recebeu reclamação por estar 68 

atrapalhando a aula que acontecia em uma dessas ocasiões. Desta forma, 69 

propõe que os centros acadêmicos sejam avisados de que não haverá aula para 70 

evitar esse tipo de problema. A Jornalista Carolina disse que com o respaldo do 71 

Conselho, poderá enviar ainda hoje e-mail aos professores, encaminhando a 72 

programação e pedindo a compreensão de todos. A Coordenadora Geral de 73 

Comunicação, Professora Marise Pimentel Mendes, apresentou os motivos que 74 

levaram à adoção desse formato de recepção aos calouros, detalhou a forma que 75 

ela e os representantes da graduação e apoio estudantil atuarão e reforçou a 76 

importância da parceria com as coordenações dos cursos em prol dos alunos que 77 

estão chegando. Aberta a palavra aos conselheiros, foi sugerida a inclusão de 78 

guias com informações básicas de rotinas acadêmicas no kit de boas-vindas para 79 

melhor orientação dos alunos. A equipe da Diretoria de Comunicação informou 80 

que existe um manual eletrônico dos calouros, sendo o link informado aos alunos 81 

no ato da matrícula e que essas questões serão repassadas nos encontros. Foi 82 

sugerida também a inclusão do manual no pen drive e o Professor Rodrigo 83 

complementou que seria interessante também incluir a apresentação, mas só 84 

seria possível essa inclusão para o próximo semestre. Aproveitando a 85 

oportunidade a Jornalista Carolina repassou em linhas gerais o conteúdo da 86 

apresentação. Não havendo mais colocações o Senhor Presidente agradeceu a 87 

presença da equipe da Comunicação e em seguida informou ao Conselho que já 88 

se constituiu quórum regimental. Dando sequência aos informes, solicitou que o 89 

Professor Fabiano César Tosetti Leal, Coordenador dos Programas da 90 

Graduação prestasse informações sobre Monitoria e Treinamento Profissional. O 91 

Professor Fabiano alertou que no ano passado de 15% (quinze por cento) a 20% 92 

(vinte por cento) das vagas de monitoria e treinamento profissional não foram 93 

preenchidas e que diante da crise orçamentária que as IFES (Instituições 94 

Federais de Ensino Superior) estão vivendo, não deveríamos deixar vagas 95 

desocupadas. Disse que as vagas que ficarem ociosas de março a 15 (quinze) de 96 

maio, por determinação da PROGRAD, serão redistribuídas. Aproveita a 97 

oportunidade para repassar que a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 98 

Pessoal de Nível Superior) informou a relação dos aprovados no programa 99 

Jovens Talentos para a Ciência, terceira edição, e que a participação da UFJF 100 

nacionalmente cresceu, com média de 150 (cento e cinquenta) aprovações nas 101 

três edições. Disse também que por determinação da Administração Superior 102 

será solicitado auxílio da PROPESQ (Pró-Reitoria adjunta de Pesquisa) na 103 

identificação de professores para orientar esses alunos e que serão 104 
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encaminhados posteriormente os informes necessários. Em seguida informou os 105 

cursos e a quantidade de alunos que participarão do programa e prestou 106 

esclarecimentos de algumas dúvidas. No próximo tópico dos informes, o Senhor 107 

Presidente informou que o PIDEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) 108 

foi analisado pela Pró-Reitora adjunta Professora Ana Cláudia Peters Salgado, 109 

juntamente com a Coordenação de Estágios, que apuraram que os alunos que 110 

atuam no programa podem ter a carga horária lançada como estágio obrigatório, 111 

desde que seja previsto no PPC do curso. No último tópico, Bolsas de 112 

Permanência e prazo para adequação dos PPC´s, o Senhor Presidente informou 113 

que na reunião anterior a Pró-Reitora adjunta acordou de receber sugestões dos 114 

Coordenadores sobre possibilidades para aumentar a carga horária dos cursos, a 115 

fim de que os alunos possam ter direito à Bolsa Permanência. O objetivo era 116 

elaborar uma proposta para discutir nesta reunião, mas como somente um 117 

coordenador enviou contribuições, ficará para a próxima reunião uma tentativa de 118 

elaboração de proposta. Sobre o prazo para adequação dos PPC´s, o Senhor 119 

Presidente informou que para estabelecer um prazo seria necessário 120 

primeiramente definir a carga horária dos cursos. II – Ata das reuniões dos dias 121 

22 (vinte e dois) de agosto de 2013 (dois mil e treze) e 17 (dezessete) de 122 

dezembro de 2014 (dois mil e quatorze): Colocado em discussão, não houve 123 

manifestação. Encaminhada para regime de votação a ata do dia 22 (vinte e dois) 124 

de agosto de 2013 (dois mil e treze), foi aprovada pela maioria, com 4 (quatro) 125 

abstenções. Encaminhada para votação a ata de 17 (dezessete) de dezembro de 126 

2014 (dois mil e quatorze), foi aprovada pela maioria, com 3 (três) abstenções. III 127 

– Processos enviados ao CONGRAD: A Presidência informou ao Conselho a 128 

praxe de votação dos processos em bloco. Retifica o nome do relator do processo  129 

23071.021273/2014-63, para Professor Jairo Francisco de Souza e informa que o 130 

parecer do processo 23071.020866/2014-11 não foi enviado no e-mail de 131 

convocação, desta forma será feita leitura do parecer antes da análise dos 132 

processos de alterações curriculares. Processos de Criação de disciplinas: 133 

23071.020869/2014-46 – curso de Nutrição, relatora Professora Carmelita do 134 

Carmo Ribeiro Leite Camargos; 23071.020668/2014-49 – curso de Letras/Libras, 135 

relator Professor Paulo Roberto Oliveira Dias; 23071.021762/2014-15 e 136 

23071.021667/2014-11 – curso de Música, relatora Professora Eliana Bettocchi 137 

Godinho; 23071.020208/2014-11 – curso de Pedagogia, relatora Professora 138 

Ângela Maria Gaudard Cheick Kaled; 23071.021479/2014-93 – curso de 139 

Pedagogia, relatora Professora Marta Mendes da Rocha e 23071.021273/2014-140 

63 – curso de Engenharia Computacional, relator Professor Jairo Francisco de 141 

Souza. Aberta a palavra para considerações, a Conselheira Angela Mello Coelho 142 

solicitou esclarecimentos sobre a necessidade ou não de contratação de 143 

professores para a criação das disciplinas, pois a informação não consta nos 144 

pareceres. A Presidência esclareceu que a informação encontra-se no formulário 145 

CD-01 e que a consulta pode ser feita diretamente nos processos. Informou 146 

também que o tema já foi discutido em reuniões anteriores e que o CONGRAD 147 

não tem prerrogativa de deliberar sobre contratação ou não de professores. A 148 

Conselheira Angela destaca que não há padronização das informações nos 149 

pareceres, ficando desta forma em dúvida sobre o que irá deliberar. A 150 

Presidência informa que realmente não há nenhum instrumento normativo para a 151 

elaboração dos pareceres, mas que pode sugerir a criação de uma comissão 152 

para desenvolvê-lo. Alguns conselheiros fizeram observações sobre as 153 

informações que deveriam constar nos pareceres, a responsabilidade do 154 

CONGRAD em deliberar sobre os processos de disciplinas e as informações 155 

necessárias no processo para que o relator emita o parecer. Foi sugerido que os 156 
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relatores recusem a emissão de parecer quando não houver informações 157 

suficientes. A Presidência indaga quais processos estão gerando dúvidas e a 158 

Conselheira Angela relata os processos de número 23071.020668/2014-49, 159 

23071.020208/2014-11, 23071.021479/2014-93 e 23071.015852/2014-77. A 160 

Presidência lembra ao Conselho que está previsto no regimento o pedido de vista 161 

aos processos quando algum conselheiro achar necessário e que também os 162 

processos ficam disponíveis na PROGRAD para consulta. Após discussões e 163 

sugestões a Conselheira Mônica de Lourdes de Araujo Silva disse que, se o 164 

Conselho concordar, se dispõe a elaborar um modelo de parecer e encaminhar 165 

ao CONGRAD. A Presidência concordou com a sugestão da Conselheira Mônica 166 

para que na próxima reunião seja apresentada uma estruturação que norteie a 167 

elaboração dos pareceres e sugeriu também a criação de um check list com as 168 

informações necessárias para a análise do parecerista no processo. Após 169 

anuência do Conselho, o Senhor Presidente voltou aos quatro processos que 170 

geraram dúvidas, sugerindo votação individual de cada processo e 171 

esclarecimentos dos relatores que estiverem presentes na reunião. 172 

23071.020668/2014-49 – curso de Letras/Libras, relator Paulo Roberto Oliveira 173 

Dias. Após leitura do parecer a Conselheira Aline Alves Fonseca prestou 174 

esclarecimentos sobre a disciplina. Encaminhado para votação, o processo foi 175 

aprovado pela maioria, com 2 (dois) votos contrários e 14 (quatorze) abstenções. 176 

23071.020208/2014-11 – curso de Pedagogia, relatora Professora Ângela Maria 177 

Gaudard Cheick Kaled. Após leitura do parecer, a Presidência informou que a 178 

relatora Professora Ângela não está mais no Conselho, desta forma não poderia 179 

prestar esclarecimentos. A Conselheira Aline Alves Fonseca informou que a 180 

disciplina que está sendo criada vem de uma já existente de ementa aberta. Após 181 

discussões a Conselheira Angela Mello Coelho pediu vistas ao processo. A 182 

Presidência informou que o prazo para devolução do processo é de 72 (setenta e 183 

duas) horas, com emissão do parecer complementar. 23071.021479/2014-93 – 184 

curso de Pedagogia, relatora Professora Marta Mendes da Rocha. Após leitura do 185 

parecer, a Presidência convidou o Conselheiro Paulo Roberto Oliveira Dias a 186 

prestar maiores esclarecimentos sobre o processo. O Professor Paulo informou 187 

que o processo traz a proposta de criação de disciplinas semelhante ao que já foi 188 

falado sobre disciplina com ementa aberta. Aberto para discussão, não houve 189 

manifestação. O processo foi encaminhado para regime de votação, sendo 190 

aprovado pela maioria, com 5 (cinco) votos contra e 17 (dezessete) abstenções. 191 

Na sequência a Presidência propôs a votação em bloco dos processos restantes, 192 

de criação de disciplina. 23071.020869/2014-46 – curso de Nutrição, relatora 193 

Professora Carmelita do Carmo Ribeiro Leite Camargos; 23071.021762/2014-15 194 

e 23071.021667/2014-11 – curso de Música, relatora Professora Eliana Bettocchi 195 

Godinho e 23071.021273/2014-63 – curso de Engenharia Computacional, relator 196 

Professor Jairo Francisco de Souza. Aberta a palavra para considerações, não 197 

houve manifestações. Encaminhado o bloco de processos para regime de 198 

votação, foi aprovado pela maioria, com 1 (uma) abstenção. A seguir a 199 

Presidência apresenta seis processos de alterações curriculares que serão 200 

votados em bloco, destacando o processo 23071.015852/2014-77, do curso de 201 

Psicologia que teve o parecer questionado pela Conselheira Angela Mello Coelho. 202 

O Senhor Presidente perguntou se haveria alguém para prestar mais 203 

esclarecimentos sobre o processo, mas não houve manifestação. A Presidência 204 

prosseguiu fazendo leitura do parecer, que não foi enviado com a convocação, 205 

referente ao processo 23071.020866/2014-11, do curso de Ciências Sociais. 206 

Aberto às considerações, não houve manifestação. Encaminhado para regime de 207 

votação, os processos foram aprovados pela maioria, com 5 (cinco) abstenções. 208 
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IV – Portaria 57, de 16 de janeiro de 2015 (Processo seletivo: Curso de 209 

Direito – Campus Governador Valadares): A Presidência informou que a 210 

Portaria foi assinada no período de recesso do CONGRAD e que desta forma 211 

vem para análise e deliberação. Aberto para discussões foi questionado por que o 212 

curso não foi incluído no SISU (Sistema de Seleção Unificado) e a Conselheira 213 

Gabriela Cristina Braga Navarro esclareceu que o curso ainda não tem 214 

autorização final de credenciamento do MEC, ou seja, não tem o número do e-215 

MEC. Sem mais manifestações a Portaria foi encaminhada para votação, sendo 216 

aprovada pela maioria, com 4 (quatro) abstenções. V – Comissões do RAG 217 

(Resoluções nº 88 e 89/2013 – CONGRAD): A Presidência recordou ao 218 

Conselho a necessidade de buscar a recomposição dos membros das comissões 219 

e informou que a secretaria do CONGRAD fez contato com os conselheiros. Na 220 

Resolução 88/2013, que trata da criação da Comissão de adequações do 221 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) ao novo Regulamento 222 

Acadêmico da Graduação (RAG), são dois representantes do Conselho Setorial 223 

de Graduação, o Professor Paulo Roberto de Castro Villela, que se prontificou em 224 

permanecer na Comissão e o Professor Tarcísio de Souza Lima, que solicitou 225 

que haja a sua substituição. Dos representantes da Pró-Reitoria de Graduação 226 

(PROGRAD), Professor Eduardo Magrone, se prontifica na permanência e 227 

Professor Eduardo Barrere deixa em aberto para que a decisão seja do Conselho. 228 

O Representante da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos 229 

(CDARA), José Fonseca Marangon, permanecerá e o representante discente, 230 

Pedro Henrique Oliveira Cuco, não foi contatado por estar em intercâmbio 231 

internacional, retornando no dia 20 (vinte) de março. Dos representantes Técnico-232 

Administrativos em Educação (TAE), Lucas da Silva Simeão permanecerá e Lêda 233 

Maria Chaves Faria solicita substituição. Na Resolução 89/2013, que cria 234 

Comissão para elaboração de normas de acompanhamento acadêmico, 235 

acompanhamento da elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC`s) 236 

e revisão geral do texto do novo Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG), 237 

os representantes do CONGRAD que não estão mais no Conselho são os 238 

Professores Luis Antonio Dourado Junior, da área de Artes e Design, que 239 

continuará na Comissão e Júlio César Teixeira, que ainda não foi contatado por 240 

estar viajando. O representante da PROGRAD continua o Professor Eduardo 241 

Magrone, na CDARA e representação discente são os mesmos da Comissão 242 

anterior. A Presidência sugere que fique para a próxima reunião a definição da 243 

composição das comissões para que se contate o Professor Júlio César Teixeira 244 

e o discente Pedro Henrique Oliveira Cuco. Por sugestão de alguns Conselheiros, 245 

foi acordado que seja feito novo contato com o Professor Tarcísio de Souza Lima 246 

por haver dúvidas sobre o interesse dele pela permanência na Comissão. O 247 

Conselheiro Márcio Marangon informou que se o Conselheiro Júlio César 248 

Teixeira, após ser consultado, declinar de sua posição estará se prontificando a 249 

participar em seu lugar. Após discussões o Conselheiro Mateus Netto Coelho se 250 

prontificou a enviar um novo encaminhamento para a representação discente nas 251 

Comissões e a Presidência reforçou que o DCE tem agora direito a 16 252 

(dezesseis) representantes titulares e 16 (dezesseis) suplentes no CONGRAD. A 253 

seguir o Senhor Presidente indagou se seria do interesse do Conselheiro Carlos 254 

Henrique Flores da Costa, assumir a representação TAE na Comissão, 255 

substituindo a Lêda Maria Chaves Faria e o conselheiro consentiu. A Conselheira 256 

Ivana Lúcia Damásio Moutinho sugeriu que seja feita a indicação de um 257 

representante do CONGRAD, caso o Professor Tarcísio de Souza Lima não 258 

permaneça na Comissão. Aberto às indicações, a presidência repassou, por 259 

sugestão, o nome dos Coordenadores que atuam na área da Informática. Dentre 260 
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os nomes citados, o Conselheiro Victor Stroele de Andrade Menezes consentiu 261 

em representar o CONGRAD na Comissão de adequação do SIGA ao novo RAG, 262 

caso seja necessária a substituição. VI – Calendário de reuniões ordinárias do 263 

CONGRAD em 2015 (dois mil e quinze): A Presidência informa que elaborou 264 

uma proposta de calendário de reuniões ordinárias do CONGRAD mantendo o 265 

sistema de rodízio entre os dias da semana e entre os turnos da manhã e tarde e 266 

que houve o cuidado de consultar as datas no calendário acadêmico para não 267 

coincidir com as demandas das coordenações. Após leitura da proposta foi aberta 268 

a discussão e debatidos o recesso de julho, o compromisso com o horário de 269 

início das reuniões e mudanças no regimento do CONGRAD referente a quórum. 270 

A Conselheira Ivana Lúcia Damásio Moutinho informou que como representante 271 

do CONGRAD no Conselho Superior (CONSU) tem acompanhado discussões 272 

sobre mudanças no Regimento Interno e que será composta comissão para tratar 273 

do assunto. A Conselheira destaca a importância de se fazer um levantamento 274 

das demandas do CONGRAD para posteriormente encaminhá-las à comissão. O 275 

Conselheiro Mateus Netto Coelho informou que na data prevista para a próxima 276 

reunião não será possível o comparecimento da representação discente devido 277 

ao Congresso do Conselho Nacional de Entidades Gerais, em São Paulo. A 278 

Presidência sugere alteração para o dia 30 (trinta) de março e o Conselho 279 

consentiu. Encaminhada a proposta do calendário de reuniões para regime de 280 

votação, foi aprovada por unanimidade. VII – Outros assuntos: Por não haver 281 

manifestações, o Senhor Presidente reforça a importância de se iniciar as 282 

reuniões no horário previsto e agradeceu a presença de todos os conselheiros e 283 

encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e 284 

assino. 285 

 286 

 287 

 288 

 289 

Prof. Marcus Gomes Bastos 290 

Pró-Reitor de Graduação 291 

 292 

 293 

 294 

 295 

Brunner Venâncio Lopes 296 

Secretário do Conselho Setorial de Graduação 297 

 298 

 299 

 300 

 301 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 302 


