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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE)
DE MAIO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE), ÀS 08H30 (OITO HORAS E TRINTA
MINUTOS), NO MUSEU DE ARTE MURILO MENDES.

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e
trinta minutos, na sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Moderna Murilo
Mendes, regimentalmente convocado sob a Presidência do Professor Marcus Vinicius
David e com as presenças dos Conselheiros: Girlene Alves da Silva, Kátia Maria Silva de
Oliveira e Castro, Eduardo Antônio Salomão Condé, Marcos Tanure Sanábio, Maria
Carmem Simões Cardoso de Melo, Marcos Souza Freitas, Marco Aurélio Kistemann
Júnior, Thiago César Nascimento, Flávia Cavalieri Machado, Nádia Fontoura Sanhudo,
Eliane Medeiros Borges, Marcelo Carmo Rodrigues, Marconi Fonseca de Moraes, Elaine
Bettocchi Godinho, Gilson Costa Macedo, Eduardo Barrere, Elcemir Paço Cunha,
Fernando Tadeu de Araújo Lima, Marise Pimentel Mendes, Aline Araújo Passos, Álvaro
de Azeredo Quelhas, Marcelo da Silva Alves, Marcos Martins Borges, Marcelo Silva
Silvério, Maria Alice Junqueira Caldas, Maria Cristina Vasconcelos Furtado, Alexandra
Aparecida Leite Toffanetto Seabra Eiras, Eliete do Carmo Garcia Verbena Faria, Rogério
da Silva, Flávio Sereno Cardoso, Ricardo Bonfante, Maria Ângela Costa Ferreira, Pâmela
Emanuelle Julião, Pedro Henrique Cuco, Heronides Filho, Dênis Alves Perdigão e José
Geraldo Neto de Faria, realizou-se mais uma reunião do egrégio Conselho Superior da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Havendo número legal, o Senhor Presidente
iniciou a reunião ordinária do mês de maio de dois mil e dezenove, efetivando
saudação a todos e todas e apresentando as justificativas de ausência dos Conselheiros
Schirley Maria Policário, Robert Daibert Júnior, Jeferson Macedo Viana, Rogério de
Souza Sérgio Ferreira e Marina Barbosa Pinto. Externou boas-vindas aos Conselheiros
Marcelo Carmo Rodrigues, representante do Conselho Setorial de Exrensão e Nádia
Fontoura Sanhudo, representante do Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa.
Abriu os trabalhos com as comunicações da presidência, apresentando três boas
notícias, em primeiro lugar falando que a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
lançou um edital de concurso para técnico-administrativos em educação, que serão
vinte e uma vagas para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, com reserva
de vagas para pessoas com deficiência e candidatos declarados pretos e pardos,
conforme legislação. O maior número de oportunidades é para o cargo de Assistente
em Administração (nível médio D), com vagas para Tradutor, intérprete de Libras
(nível médio D) e para Analista de Tecnologia da Informação (superior E). Informou
que outras três categorias ficaram fora do edital, carecendo de autorização do
Ministério da Educação (MEC) e que uma vez consentidas, serão inclusas no processo
através de um adendo. Diferentemente das edições anteriores, a Coordenação Geral de
Processos Seletivos (COPESE) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que é o
órgão responsável pela realização dos Programas de Ingresso da UFJF, além de
desenvolver outros processos seletivos, não organizará o concurso. Diante de várias
interpelações judiciais nos processos seletivos, a Administração Central julgou
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prudente fazer a publicação de dispensa de licitação para contratação de uma banca
examinadora, sendo convidadas seis organizadoras, como a Fundação Cesgranrio, o
Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e de Promoção de
Eventos, a Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fuveste - Fundação
Universitária para o Vestibular, a Fundação do IEF Minas e a Fundação de Apoio à
Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - Fundação CEFETMINAS.
Dentre as propostas apresentadas, a escolhida foi a da Fundação de Apoio à Educação e
Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - Fundação CEFETMINAS. A outra
notícia seria sobre uma comunicação recebida do Tribunal de Contas da União (TCU),
relativa a um acórdão votado por unanimidade na primeira câmara, que aprovou as
contas da UFJF, ou seja, julgou a contas da Universidade e deu quitação plena aos
responsáveis pelo exercício do ano de dois mil e dezessete. Fez um destaque,
lembrando que o rol de responsáveis que consta no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), tem todos os membros do
Conselho Superior. Disse ainda, que a única recomendação foi para que nas próximas
contas, constem soluções de tecnologia da informação (TI), em razão de uma instrução
normativa. O outro informe foi quanto ao resultado da V Pesquisa do Perfil
Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais,
realizada pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis (Fonaprace) da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes) no primeiro semestre do ano de dois mil e dezoito. A média da UFJF ficou
próxima da média nacional, e quase 70% (setenta por cento) dos estudantes da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) têm renda familiar mensal per capita de
até 1,5 salários mínimos. As informações sobre os alunos e alunas da UFJF foram
divulgadas na quinta-feira, dia dezesseis de maio em entrevista coletiva. Que os
números equivalem ao observado nacionalmente, uma vez que 70% (setenta por cento)
dos estudantes das universidades públicas do Brasil têm renda mensal per capita até
1,5 salários mínimos. Pediu permissão para que a servidora Ana Paula, da Diretoria de
Imagem Institucional da UFJF pudesse participar da assembleia como convidada e
juntamente com o Secretário Geral, Professor Rodrigo Souza Filho, repassar as
atividades pensadas pela Comissão instituída para busca a ampliação do diálogo com a
comunidade e apresentar a prestação de serviços ofertados à comunidade e mostrar a
importância da Universidade, para que a população a conheça e a defenda mediante os
atuais desafios. O Secretário Geral cumprimentou a todos e todas, agradecendo a
oportunidade de fala e repassou aos Conselheiros, informações das reuniões e as
deliberações da Comissão constituída por representantes do Diretório Central de
Estudantes (DCE), Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação
das Instituições Federais de Ensino de Juiz de Fora (Sintufejuf), Associação de
Docentes de Ensino Superior de Juiz de Fora (Apes), Diretoria de Imagem Institucional
e Secretaria Geral, quanto as programações pensadas nas três reuniões já realizadas.
Comunicou que a proposta encaminhada é a de que, entre os dias vinte e quatro e
vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, a Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) faça na Praça da Estação de Juiz de Fora a apresentação das atividades
desenvolvidas por professores, alunos e técnico-administrativos em Educação (TAEs)
da Instituição. Que com manifestações culturais, artísticas e exposições de projetos de
ensino, pesquisa e extensão, o evento buscará ampliar o diálogo entre comunidade
acadêmica e moradores de Juiz de Fora e região. Ressaltou que o evento seguirá os
moldes de outros realizados no final do ano passado na praça cívica da UFJF e que
serão feitas várias divulgações sobre a Universidade para serem veiculadas nas redes
sociais, nos sites, sendo a primeira sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural dos
Estudantes da UFJF. Também estão sendo elaborados materiais sobre as diferentes
áreas da instituição, tanto qualitativo, quanto quantitativo, sendo estudadas estratégias
para realização de uma atividade similar em Governador Valadares. Dados estão sendo
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sintetizados sobre as diferentes áreas para serem divulgados fisicamente também,
através de panfletos, com informações mais completas. Encerrou dizendo ser esse o
bloco de atividades para encerrar o primeiro semestre, e que estudam manter outras
atividades menores no segundo semestre, após a verificação do impacto das atividades
realizadas. Destacou que será lançado um edital para selecionar os projetos que
participarão do evento, com os trabalhos desenvolvidos na Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF) por professores, alunos e técnico-administrativos em Educação
(TAEs). A Conselheira Marise Mendes pediu a palavra, elogiou as iniciativas e propostas
da Comissão e apresentou como sugestão ventilada por sua unidade, para que a
realização da Semana da Ciência e Tecnologia da UFJF, também ocorra fora do campus
de Juiz de Fora, para maior visibilidade do evento e integração com a comunidade
externa. O Conselheiro Álvaro Quelhas também se manifestou, ressaltando ser
importante a Comissão pensar na realização de algumas visitas a escolas estaduais da
cidade, de nível médio, com base no perfil socioeconômico pesquisado inclusive,
reforçando que a UFJF está cada vez mais aberta aos estudantes em condições de
vulnerabilidade das escolas públicas de nível médio e colocando a Faculdade de
Educação da UFJF à disposição nos contatos que forem necessários. O Conselheiro
Marconi Moraes solicitou a palavra, saudou a todos e relatou sobre os seus trabalhos de
extensão com as escolas, não só municipais, mas estaduais também, em que os
trabalhos desenvolvidos englobam trazer os alunos para dentro da Universidade, para
visitar e conhecer o campus da UFJF, incluindo até visitas a laboratórios, as
oportunidades existentes, se apresentando para ajudar no que for preciso e
corroborando a colocação apresentada pelo Conselheiro Álvaro Quelhas. O Conselheiro
Marcelo Silvério lembrou da atividade da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do
Hospital Universitário da UFJF, que também ocorrerá concomitantemente com as
atividades mencionadas, no dia vinte e oito de junho, no bairro Dom Bosco e que
mobiliza alguns cursos da área da saúde. A Conselheira Maria Carmem comunicou
sobre a ideia pensada inicialmente pela Pró-reitoria de Graduação, de apresentação dos
trabalhos dos alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) e do Grupo de Educação
Tutorial (GET), bem como estão analisando outras formas da Graduação se inserir no
projeto, com outras ações da área da saúde. A conselheira disse que em breve
apresentará os resultados dos trabalhos da Comissão de ingresso, asseverando a
importância da aproximação das escolas de segundo grau com a instituição, para
divulgação das formas de ingresso na UFJF. Será também verificada junto á
coordenação de estágios e com a coordenação do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), a possibilidade de ações integradas. O Conselheiro Flávio
Sereno Cardoso pediu para registrar as atividades que o Sindicato dos Trabalhadores
Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no
Município de Juiz de Fora (Sintufejuf) irá realizar, alinhado com convocações feitas
pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e setores ligados à educação, com atos
nessa quinta-feira, dia trinta de maio de dois mil e dezenove, em Juiz de Fora.
Mobilização em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. O Senhor
Presidente passou a palavra para que a servidora Ana Paula, da Diretoria de Imagem
Institucional da UFJF, pudesse fazer mais algumas considerações, sendo informado aos
presentes, que já existe na Diretoria de Imagem um projeto com programação de visitas
das escolas ao campus da UFJF, que ocorrem nas quartas, quintas e sextas-feiras.
Ressaltou também que a Diretoria faz visitas as escolas, tendo realizado no primeiro
semestre em torno de dez encontros nas escolas, sendo quatro mil alunos atingidos por
esse programa que a Diretoria de Imagem coordena, com divulgação das formas de
ingresso da instituição, priorizando escolas públicas. Informou que os dados do perfil
socioeconômico levantados pela pesquisa da Andifes já estão sendo divulgados nessas
ocasiões. Mencionou ainda o Projeto “Fala Ciência” da Diretoria de Imagem
Institucional da UFJF que também tem feito essas visitas as escolas da comunidade. A
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Conselheira Marise Mendes pediu novamente a fala para recomendar a participação do
Núcleo de Prática Jurídica no evento, para inclusão das áreas das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas, bem como do Centro de Psicologia Aplicada da UFJF (CPA). O
Conselheiro Heronides Filho pediu para que seja verificado o período de provas dos
alunos e a realização das atividades, sem prejuízos para eles. O Secretário Geral, Rodrigo
Souza Filho, retomou a palavra, fazendo um encaminhamento das proposições
apresentadas e que poderão ser articuladas para potencializar o evento. Registrou que
seria importante a Diretoria de Imagem e Pró-reitoria de Graduação, bem como a Pró-
reitoria de Apoio Estudantil, coordenarem o esforço coletivo para trabalharem as ações
junto às diferentes escolas. Com relação à questão apresentada pelo Conselheiro
Heronides Filho, disse que com a publicação do edital e o cronograma serão dadas
alternativas para que os agentes envolvidos possam minimizar os impactos para o
período de provas dos alunos. A mesa tomou a fala e antes de entrar na ordem do dia,
comunicou que os assuntos tratados na última reunião mais do Conselho Pleno da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes) seriam reportados quando deliberação da temática sobre orçamento.
Iniciando a pauta informou que para discussão do plenário restavam consignados
quatro recursos de servidores, com três pedidos para apresentação de defesa. Solicitou
a inversão da ordem do dia, com discussão dos itens sobre os recursos administrativos
que tratam dos resultados da análise socioeconômica e sobre o Relatório Anual de
Gestão/ Prestação de Contas da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino,
Pesquisa e Extensão (Fadepe) em razão de prazo, requisição que foi autorizada por
unanimidade. Ato seguinte, o ponto de pauta discutido foi o item 2.2 - Recursos de
Análise Socioeconômica que indeferiu matrícula. Passou a palavra para a expositora,
Conselheira Maria Carmen Simões Melo, que realizou a apresentação das conclusões
feitas pela comissão de análise socioeconômica de matrícula da UFJF, substanciadas no
indeferimento dos recursos. Foram considerados os recursos dos processos
23071.007424/2019-85 - Laryssa Layne dos Santos Quadro e 23071.007554/2019-18 -
Thales de Souza Rocha. Após a exposição, foi aberto o regime de discussão, sendo
indagado aos Conselheiros sobre a necessidade de evidenciar algum recurso e não
havendo nenhuma manifestação e inscrições, foram colocados conjuntamente os
recursos em regime de votação, sendo pelo Conselho Superior, por maioria, indeferidos
os recursos administrativos impetrados pelos interessados dos processos supracitados,
que tratam dos resultados da análise socioeconômica que indeferiu matrícula. O
Senhor Presidente participou aos Conselheiros da notícia de falecimento do pai da
Conselheira e representante da Associação dos Professores do Ensino Superior (Apes),
Marina Barbosa Pinto, sugerindo ao Conselho a aprovação de uma moção de pesar e
solicitando a Secretaria Geral a produção do texto. Dando continuidade aos trabalhos,
colocou em discussão o item 3.1 - Processo 23071.008926/2019-23- Relatório Anual de
Gestão da FADEPE – Exercício 2018. Discussão e deliberação acerca do relatório anual
de gestão da Fadepe - Exercício 2018 de acordo com as exigências do Código Civil (Lei
13.105/2015); da Lei 8.958/94 e alterações; do Decreto nº 7.423/10, da Portaria
Interministerial nº 475/08 e demais normativas aplicáveis à relação entre as Instituições
Federais de Ensino Superior - IFES e suas fundações de apoio. A Presidência repassou a
fala ao parecerista, Conselheiro Elcemir Paço Cunha, que realizou a exposição de seu
relato. Registrou que levando em consideração os pareceres da auditoria independente,
do conselho fiscal e do conselho curador, além do Relatório de Gestão e Prestação de
Contas da Fadepe (Exercício 2018) propriamente dito, era de parecer favorável à sua
aprovação. Finalizado o relato, a mesa disse que era evidente no relatório a queda de
projetos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) no
ano de dois mil e dezoito e o alerta de que as fontes de financiamento se mostram
preocupantes. Colocou a temática em regime de discussão, na ausência de inscrições
em regime de votação, sendo pelo Conselho Superior, aprovado por unanimidade, o

GERAL 02: Ata de Reunião 29 de maio de 2019. (0185854)         SEI 23071.919178/2020-58 / pg. 4



Relatório Anual de Gestão/ Prestação de Contas da Fundação de Apoio e
Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Fadepe, quanto ao Exercício do ano
de dois mil e dezoito. O Senhor Presidente indicou que os próximos assuntos a serem
discutidos, eram temas afins, inerentes a pedido de reconsideração relativo à
determinação imposta pela Comissão Gestora PROQUALI, que possuíam como relatora
a Conselheira Aline Passos. Encaminhou a proposta de apresentação dos relatos,
seguidos pelas respectivas defesas que seriam apresentadas pelos servidores que
fizeram as suas requisições, com posterior apresentação do voto da relatora e
deliberação conjunta dos três recursos, caso a caso. Solicitou a participação, como
convidada, da servidora da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFJF (Progepe), Inêz
Assis Marcelino, responsável pelo setor de capacitação, para representar a Comissão
responsável pela deliberação acerca das bolsas de qualificação concedidas aos
servidores efetivos e sanar as dúvidas que por ventura viessem a ser apresentadas pelos
Conselheiros, durante as deliberações dos recursos. O pedido foi consentido, sendo o
primeiro assunto a ser deliberado foi o item 1.1 - Processo 23071.003153.2018-16 -
Recurso/pedido de reconsideração - Edital Proquali - Ivan Adriano Ribeiro.
Recurso/pedido de reconsideração relativo à determinação imposta pela Comissão
Gestora PROQUALI, pela devolução ao erário de valores referentes à bolsa do servidor
aprovado no Programa de Apoio à Qualificação. Ato contínuo, a mesa passou a palavra
para Conselheira Aline Passos, relatora da temática, que apresentou seu relatório, sem a
manifestação de seu voto. Ponderou sobre a existência de duas falas, uma vez que após
o primeiro relato o interessado apresentou uma nova manifestação. Encerrada a
explanação, a mesa pediu a entrada do servidor Ivan Adriano Ribeiro, para apresentar
sua manifestação nos termos do artigo dezoito do Regimento Interno do Consu, pelo
qual são concedidos quinze minutos de fala. O servidor cumprimentou a todos e todas,
agradecendo o ensejo e realizando sua manifestação quanto ao seu pedido de
reconsideração, da decisão que determinou a cobrança integral dos valores
despendidos pela UFJF com a concessão da bolsa PROQUALI. Após a demonstração, a
Presidência agradeceu ao recorrente, pedindo a sua retirada da sala de reuniões,
retornando a palavra para a relatora anunciar seu voto. A Conselheira Aline Passos
encerrou dizendo que não foram apresentadas novas informações na sustentação oral
do servidor, e por essa razão, não teria outras colocações para acrescentar em seu
relatório, dizendo que os documentos apresentados não eram capazes, a seu ver, de
afastar as alegações manifestadas no seu parecer, que concluiu pela negativa de
provimento ao recurso. Pelo contrário, que se observa, depois do transcurso de cerca de
7 (sete) anos, desde a primeira matrícula no curso de Direito, que o Recorrente ainda
está no início da Faculdade e não apresentou motivos realmente capazes de justificar a
sua alegação de ocorrência de força maior. Dessa forma, ratificou as razões contidas no
parecer anteriormente realizado, opinando pela negativa de provimento ao recurso
interposto. A seguir, o Senhor Presidente apresentou a proposta de inverter a ordem da
pauta, para a deliberação do pedido de reconsideração da servidora Janayna Katyuscia
Freire de Souza Ferreira, que foi autorizada pelo plenário. Passou então a ser analisado
o item 1.3 - Processo  23071.005491/2015-31  - Recurso à devolução Proquali - Edital
Proquali - Janayna Katyuscia Freire de Souza Ferreira. A Presidência passou a palavra a
parecerista, Conselheira Aline Passos, para a exposição de seu relato, sem apresentação
do voto. Conforme realizado com o outro recurso, que a recorrente também apresentou
considerações após o parecer da relatora, através de um memorial, razão da existência
de dois pareceres e fez a leitura de seu relatório. Finalizadas as colocações, foi realizado
o convite para a servidora Janayna Katyuscia Freire de Souza Ferreira fazer suas
alegações nos termos do artigo dezoito do Regimento Interno do Consu, com a
concessão de quinze minutos de fala. A servidora realizou a apresentação de suas
manifestações, fazendo um forte relato das situações e intempéries ocorridas e
pleiteando a nulidade do processo administrativo, em razão da ofensa aos princípios
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da ampla defesa e do contraditório, especialmente em razão da ausência de direito à
defesa administrativa e do direito à prova e por ausência de direito ao ressarcimento
pretendido. Encerrada a colocação, foi pedida a retirada da recorrente da assembleia e
dada a palavra a relatora para explanação de seu voto. A Conselheira Aline Passos,
visivelmente comovida pelas considerações da recorrente, concluiu seu voto, dizendo
que dada a ausência de conclusão do curso, no prazo estimado, e a inocorrência de
evento fortuito, revela-se legítimo e necessário o ressarcimento dos cofres públicos.
Ressaltou que ratificava as razões contidas no parecer que realizou quando da primeira
análise, opinando pela negativa de provimento ao recurso interposto, principalmente
por não conseguir outro embasamento, senão a Resolução vigente que rege o Programa
de Apoio à Qualificação para servidores do quadro de pessoal ativo da UFJF. Ressaltou a
necessidade de rever a referida legislação. Continuando com a pauta, o Senhor
Presidente apresentou o item 1.2 - Processo 23071.004604/2015-81 - Recurso/pedido
de reconsideração - Edital Proquali - Sebastião Luiz de Aquino Girardi. Concedeu a
fala a relatora, Conselheira Aline Passos, que expôs o seu parecer e voto. Em sua
conclusão ponderou que apesar de não ignorar a possibilidade de ocorrência de
diversos problemas de ordem pessoal e profissional, que podem provocar eventuais
dilações de prazo para a conclusão do curso de pós-graduação stricto sensu, verificava-
se nitidamente que os motivos invocados pelo Recorrente não mereciam acolhida.
Opinou pela negativa de provimento ao recurso interposto e pela manutenção da
decisão que determinou a cobrança integral dos valores despendidos pela UFJF com a
concessão da bolsa PROQUALI, destinada ao Recorrente no período de agosto de dois
mil e treze a agosto de dois mil e quinze. Ato seguinte, a mesa abriu a pauta para
discussões, tendo realizado sua inscrição a Conselheira Kátia Maria Silva Castro que
saudou a todos e falando dos trabalhos da Comissão responsável pela deliberação
acerca das bolsas de qualificação concedidas aos servidores efetivos, Comissão Gestora
PROQUALI, dos seus representantes, ressaltando que as decisões tomadas são coletivas
e fundamentadas na legislação em vigor. A mesa pontuou, que em razão da extensão da
pauta, os Conselheiros respeitassem o prazo regimental de três minutos de fala e duas
inscrições por assunto. Passou a palavra ao Conselheiro Flávio Cardoso Sereno que
ressaltou não ser necessário dentro de um Conselho Superior, frisar a importância da
qualificação de seus servidores, bem como a notoriedade do programa como o
PROQUALI para a instituição e para os seus trabalhadores. Sublinhou que o debate do
tema deve levar em consideração essas duas premissas, ponderando sobre os relatos
das dificuldades enfrentadas pelos recorrentes no percurso dos cursos. Salientou que a
descontinuidade do pagamento das bolsas, uma situação anteriormente enfrentada,
certamente influenciou essa situação, divergindo do relatório da parecerista
apresentado no primeiro caso, que considerou ser descuido ou mau trato do dinheiro
público, por poder se tratar de desconhecimento das pessoas. Asseverou não ser fácil
ingressar no programa e que nos três casos, as pessoas envolvidas mostraram estar
dispostas e tentaram se graduar, que o incentivo a qualificação que é remunerado pelo
Estado e sua devolução irá obstar os objetivos dos servidores, que é pessoal, mas que
também é institucional. Finalizou pontuando que entende se tratar de uma quarta
punição aos servidores que não concluíram suas graduações, pagaram pelas
mensalidades, não receberam o incentivo a qualificação e terão que devolver os valores
percebidos. Asseverou que as regras precisam ser revistas para se adaptar à realidade. O
Conselheiro Elcemir Paço Cunha se inscreveu fazendo alguns comentários, chamou a
atenção dos Conselheiros elogiou a qualidade do parecer da relatora, focando no
processo da servidora Janayna Katyuscia Freire Ferreira. Anunciou que participou do
processo desde o começo, compartilhando algumas questões que gostaria de externar
após o seu exame de consciência. Destacou a importância da professora para a
unidade, dizendo que, em que pese não estejam discutindo questões de competência
ou conduta, seria necessário registrar seu comprometimento no trabalho, revelando
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que a servidora é aguerrida e extremamente dedicada na condução das atividades que
desenvolve, que é uma das servidoras que mais apresenta críticas à administração da
Unidade e apoia a participação política estudantil, comentando sobre o processo e
corroborando sobre a série de problemas enfrentados no curso de doutorado na PUC
Rio por outros servidores que também realizaram o referido curso e do tratamento
jocoso dispensado aos professores da UFJF durante o curso. Dizendo ficar dividido
entre a legalidade conforme apresentada no relato e os fatos ocorridos. O Conselheiro
Heronides Filho pediu a palavra, elogiou o relatório apresentado e da dificuldade de
julgamento da pauta diante das manifestações apresentadas. Falou sobre a necessidade
de revisar a resolução vigente, para que a mesma possa refletir a realidade,
questionando sobre a colocação do servidor, Sebastião Luiz de Aquino Girardi, quanto
a uma comprovação de pagamento. A Conselheira Aline Passos solicitou um aparte,
defendeu o princípio da legalidade falando sobre a questão de prazos, lembrando que a
cobrança de dívidas ativas e não ativas por parte da administração pública tem prazo
prescricional previsto em lei, não sendo dada a possibilidade de sua não observância,
considerando o descumprimento da norma. Evidenciou não ser possível deixar a
situação muito tempo em aberto, após a instituição fazer a inscrição da dívida ativa,
que tem prazo para cobrança. Reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos servidores,
consignando, porém que a demanda envolve um dinheiro público. O Conselheiro
Álvaro Quelhas apresentou algumas dúvidas, indagando primeiramente se o
ressarcimento pode ser parcelado e se é devolvido para a Universidade ou para o
Tesouro. Segundo, sobre quantas bolsas já foram distribuídas pela UFJF e quantos
casos semelhantes aos analisados já ocorreram. Em terceiro lugar, como a comissão faz
o acompanhamento do processo desses bolsistas. Destacou que a situação é
constrangedora, relatando os problemas pelos quais passam todos os servidores,
reforçando sua defesa aos companheiros e a instituição. Registrou que as três situações
apresentadas são diferentes e dos riscos assumidos pelos envolvidos quando do
recebimento das bolsas, também defendendo a revisão do programa de bolsas. O
Conselheiro Pedro Henrique Cuco colocando a posição de defesa do PROQUALI pelo
Sindicato, chamando a atenção dos presentes para a boa-fé dos servidores da
condução dos processos, sobre a finalidade do PROQUALI e quanto à obrigatoriedade
de apresentação da conclusão do curso pelos bolsistas. Asseverou que para as situações
o Conselho fica refém de um silogismo jurídico, apresentado como alternativa o
princípio da proporcionalidade e da tentativa dos servidores de finalizar seus cursos,
que poderia ser adicionada a avaliação em conjunto com a revisão da resolução. O
Conselheiro Marcos Borges, discorrendo sobre a possibilidade concreta de conclusão
da pesquisa do servidor afeito a sua unidade, Sebastião Luiz de Aquino Girard,
concordando com a posição da Comissão gestora, como correta. Perguntou se a revisão
da resolução poderia beneficiar os servidores de alguma maneira, considerando os
prazos colocados pela Conselheira Aline Passos. A relatora, Conselheira Aline Passos,
respondeu primeiramente ao questionando do Conselheiro Álvaro Quelhas quanto ao
parcelamento dos valores, que não tem previsão legal. Em relação à consideração do
Conselheiro Marcos Borges, que não tem como avaliar se a modificação da legislação,
com alterações na resolução, venha a modificar as situações dos envolvidos, que, no
entanto, poderiam posteriormente solicitar a revisão de seus casos, se isso vier a
ocorrer, por ser uma posição mais benéfica. Sugeriu a não inscrição imediata dos
valores na dívida ativa, antes da avaliação da norma vigente. O Conselheiro Marcos
Freitas concordou com a proposta apresentada pela relatora, mencionando sobre as
adequações da resolução necessárias quando dos julgamentos tanto da Comissão
gestora, quanto da parecerista, apoiando a modificação da legislação o quanto antes,
com um estudo mais apropriado. A Conselheira Kátia Castro respondeu à questão
apresentada pelo Conselheiro Heronides Filho, que a fala questionada diz respeito ao
recurso feito pelo servidor e fotos anexas e não quanto a pagamento. Disse que a Guia
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de recebimento único (GRU) é gerada para ser descontada integralmente, relatando
que após o envio de algumas guias que não foram pagas pelos servidores, foram alguns
processos enviados para análise, e após manifestação da Procuradoria Federal junto a
UFJF, passaram os pagamentos de devoluções a ser realizados através de desconto em
folha. Assim, algumas restituições ocorreram em mais de uma parcela, afirmando
também sobre a existência em torno de vários casos semelhantes com a devolução de
valores pelos servidores. Passou a palavra para a servidora da Pró-reitoria de Gestão de
Pessoas da UFJF (Progepe), Inêz Assis Marcelino, para complementar as informações
quanto ao acompanhamento das atividades dos bolsistas, explicando como a Comissão
atua, com o monitoramento através de e-mail, telefones, baseados na planilha com as
dadas finais dos cursos de cada servidor, da existência de um banco de dados de cada
um, além da frequência que tem que ser lançada pelos mesmos. A Conselheira Maria
Ângela Costa explicitou os percalços para a conclusão de graduações durante a vida
adulta, pleiteando pela análise cuidadosa das questões. O Conselheiro Flávio Sereno
Cardoso se reinscreveu, para registrar que não existe de sua parte, crítica aos trabalhos
da Comissão e que a discussão feita é em torno da legislação existente. Discordou do
Conselheiro Álvaro Quelhas, para dizer que cada caso é único, não tendo as pessoas as
mesmas dificuldades quando da realização de suas graduações. O Conselheiro Rogério
Silva reafirmou a boa-fé dos servidores e falou sobre os ataques sistemáticos à educação
e às universidades públicas no país. O Senhor Presidente retomou a fala, solicitou a
prorrogação da reunião por mais uma hora, em razão do prazo regimental de três horas,
o que foi autorizada. Agradeceu a participação da servidora Inêz Marcelino, sugerindo a
criação de uma comissão para estudar e modificar a Resolução que trata do Programa
de Apoio à Qualificação para servidores do quadro de pessoal ativo da UFJF, ocupantes
de cargos de provimento efetivo no âmbito das carreiras de Técnico-Administrativo em
Educação e de Magistério Federal (PROQUALI/UFJF), com a não inscrição dos
servidores de imediato caso venha a ocorrer a aprovação dos pareceres, ficando a
cobrança sobrestada. Ventilou a possibilidade de essa comissão apresentar uma
proposição já na próxima reunião do Conselho Superior. Não havendo novas
inscrições, em regime de votação, os pareceres da relatora foram aprovados por
maioria. Assim sendo, o Conselho Superior, por maioria, negou provimento ao recurso
administrativo impetrado pelo servidor Ivan Adriano Ribeiro, relativo à determinação
imposta pela Comissão Gestora PROQUALI, pela devolução ao erário de valores
referentes à bolsa do servidor aprovado no Programa de Apoio à Qualificação da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Igualmente negou, por maioria, provimento ao
recurso administrativo impetrado pelo servidor Sebastião Luiz de Aquino Girardi,
relativo à determinação imposta pela Comissão Gestora PROQUALI, pela devolução ao
erário de valores referentes à bolsa do servidor aprovado no Programa de Apoio à
Qualificação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Por fim, negou provimento, por
maioria, ao recurso administrativo impetrado pela servidora Janayna Katyuscia Freire
de Souza Ferreira, relativo à determinação imposta pela Comissão Gestora PROQUALI,
pela devolução ao erário de valores referentes à bolsa do servidor aprovado no Programa
de Apoio à Qualificação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Conselho Superior,
por unanimidade, institui comissão para elaborar proposta de alteração da Resolução
51.2016 Consu que reformula o Programa de Apoio à Qualificação para servidores do
quadro de pessoal ativo da UFJF, ocupantes de cargos de provimento efetivo no âmbito
das carreiras de Técnico-Administrativo em Educação e de Magistério Federal
(PROQUALI/UFJF), no que se refere à definição de parâmetros acerca da possibilidade
de viabilizar a continuidade da capacitação em situações em que a proposta inicial não
tenha sido concluída. A Comissão será composta pelos seguintes integrantes: 02 (dois)
representantes do Conselho Superior Universidade Federal de Juiz de Fora; 02 (dois)
representantes da Administração Superior Universidade Federal de Juiz de Fora; 02
(dois) representantes docentes indicados pela entidade de classe, sendo dois titulares e
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dois suplentes; 02 (dois) representantes discentes, indicados pelo Diretório Central dos
Estudantes, sendo dois titulares e dois suplentes e 02 (dois) representantes dos
servidores técnico-administrativos, indicados pela entidade de classe, sendo dois
titulares e dois suplentes.  Foram indicadas como representantes do Conselho Superior
a Direção da Faculdade de Direito e a direção da Faculdade de Serviço Social da
Universidade Federal de Juiz de Fora. O próximo ponto de pauta discutido foi o item
1.4 - Processo nº 23071.022653/2017- 68 - Recurso promoção para classe -
 Denominação E-titular na carreira do magistério superior. Análise do recurso
administrativo impetrado pelo Professor Flávio Iassuo Takakura em face da Pró-reitoria
de Recursos Humanos, relativo à decisão emanada na Portaria 1678, de 26 de dezembro
de 2017 e retificada pela Portaria 01, de 03 de janeiro de 2018, inerente à promoção para
classe - Denominação E-titular na carreira do magistério superior. O Senhor Presidente
solicitou a relatora que fizesse a apresentação de seu relato, passando a palavra a
Conselheira Conselheira Aline Passos que fez a leitura da sua avaliação, sem manifestar
seu voto. Após, conforme solicitação tempestivamente realizada ao Reitor e autorização
da assembleia, foi concedida a fala ao recorrente, pelo prazo de quinze minutos, nos
termos do artigo dezoito do Regimento Interno do Consu. O servidor Flávio Iassuo
Takakura fez a exposição de sua defesa. Após, o Conselheiro Eduardo Barrére fez alguns
questionamentos, fazendo um pedido à mesa, para levantamento e apresentação das
resoluções que estão com prazo para revisão e indagando por qual motivo esse assunto
foi retirado de pauta anteriormente. O Senhor Presidente respondeu que a temática foi
retirada da pauta do mês de março, para avaliação de situações semelhantes. A
Conselheira Kátia Maria Silva Castro também fez algumas considerações sobre o caso
em tela e da banca constituída para avaliar a situação. Encerradas as inscrições, a mesa
retomou a fala e colocou a pauta em regime de votação, sendo, por unanimidade, pelo
Conselho Superior negado provimento ao recurso administrativo impetrado pelo
servidor Flávio Iassuo Takakura em face da Pró-reitoria de Recursos Humanos, relativo
à decisão emanada na Portaria 1678, de 26 de dezembro de 2017 e retificada pela
Portaria 01, de 03 de janeiro de 2018, inerente à promoção para Classe/Denominação E-
Titular na carreira do Magistério Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora,
conforme parecer, reconhecendo que, no caso em tela, o direito à promoção com a
produção de efeitos financeiros só poderá ter sua vigência declarada a partir de
06/12/2017. Em seguida, em razão do fim do prazo regimental, o Senhor Presidente não
realizou a abertura da sessão para as comunicações do plenário, não havendo novas
comunicações, encerrou a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Para
constar, eu, Rodrigo de Souza Filho, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.

 

Juiz de Fora, 29 de maio de 2019.

 

Prof. Dr. Rodrigo de Souza Filho

Secretário Geral

 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David

Reitor da UFJF

 

 

 

 ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA 30/10/2020.
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo da Silva Alves, Conselheiro(a),
em 30/10/2020, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Barrere, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 09:20, 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 Joao Alberto Passos Filho,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 09:22, 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 Pâmela Emanuelle de Melo e Costa Julião,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 09:28, 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 Iluska Maria da Silva Coutinho,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 09:30, 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 Robert Daibert Junior, Conselheiro(a),
em 30/10/2020, às 09:32, 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 Fabrício da Silva Teixeira Carvalho,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 09:36, 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 Claudio Roberto Foffano Vasconcelos,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 09:37, 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 Eduardo Antonio Salomao Conde,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 09:45, 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 Girlene Alves da Silva, Vice-Reitor(a), em
30/10/2020, às 09:49, 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 Rodrigo de Souza Filho, Secretário Geral,
em 30/10/2020, às 10:09, 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 Angelo Marcio Leite Denadai,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 10:17, 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 Marcus Vinicius David, Reitor, em
30/10/2020, às 10:34, 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 Cesar Nascimento,
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Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 10:39, 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 Igor Coelho Oliveira, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 10:40, 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 Eliete do Carmo Garcia Verbena e Faria,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 10:41, 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 Marcelo Carmo Rodrigues,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:12, 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 Alvaro de Azeredo Quelhas,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:15, 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 Maria Cristina Vasconcellos Furtado,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:21, 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 Jennifer Granja Peixoto, Conselheiro(a),
em 30/10/2020, às 11:30, 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 Marcos Martins Borges, Diretor (a), em
30/10/2020, às 11:31, 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 Marcos Souza Freitas, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lívia de Souza Coimbra,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:51, 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 Marcelo Silva Silverio, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Denis Alves Perdigao, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 14:07, 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 Alexandra Aparecida Leite Toffanetto
Seabra Eiras, Conselheiro(a), em 03/11/2020, às 17:44, 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 Rogerio de Souza Sergio Ferreira,
Conselheiro(a), em 03/11/2020, às 18:02, 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 Lara Polisseni Rocha, Usuário Externo,
em 03/11/2020, às 18:35, 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 Dimas Augusto Carvalho de Araujo,
Diretor (a), em 03/11/2020, às 18:36, 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 Augusto Bernardes Tegedor,
Conselheiro(a), em 03/11/2020, às 18:43, 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 MARINA BARBOSA PINTO, Usuário
Externo, em 03/11/2020, às 21:09, 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 Daniel Godoy Martinez, Conselheiro(a),
em 03/11/2020, às 21:40, 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 Maria Edna Fernandes Sena Neta,
Usuário Externo, em 03/11/2020, às 22:23, 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 Elcemir Paco Cunha, Diretor (a), em
04/11/2020, às 08:21, 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 Aline Araujo Passos, Conselheiro(a), em
05/11/2020, às 12:14, 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 Marcos Tanure Sanabio, Conselheiro(a),
em 05/11/2020, às 13:42, 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 Schirley Maria Policario, Conselheiro(a),
em 05/11/2020, às 15:37, 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 Marise Pimentel Mendes, Conselheiro(a),
em 05/11/2020, às 17:13, 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 Marcio Roberto Lima Sa Fortes,
Conselheiro(a), em 09/11/2020, às 10:15, 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 Flavio Sereno Cardoso, Conselheiro(a),
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em 11/11/2020, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Fontoura Sanhudo, Conselheiro(a),
em 11/11/2020, às 18:23, 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 Maria Carmen Simões Cardoso de Melo,
Usuário Externo, em 12/11/2020, às 15:50, 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 Lyderson Facio Viccini, Diretor (a), em
12/11/2020, às 16:45, 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 Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0185854 e o código CRC 9251C02A.

Referência: Processo nº 23071.919178/2020-58 SEI nº 0185854
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