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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM,
ÀS DEZESSEIS HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. No vigésimo sexto dia do mês de
outubro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, por videoconferência, reuniu-se o
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza,
convocado sob a Coordenação do Prof. Prof. Dr. Roberto Júnio e com a presença de seus
membros: Prof. Dr. André Megali Amado, Prof. Dr. Fabrício Alvim Carvalho, Profa. Dra.
Juliane Floriano Lopes Santos, Profa. Dra. Mariana Fonseca Rossi, Prof. Dr. Nathan Oliveira
Barros e os representantes discentes Maria Isabel Macedo e Pedro Mendes de Souza. O Prof.
Dr. Artur Andriolo justificou previamente sua ausência. O Prof. Roberto iniciou a reunião
cumprimentando e agradecendo a presença de todos. 1. INFORMES GERAIS: 1.1 Comissões
e grupos de trabalho do PPG: as discussões estão em andamento e os dados serão
apresentados em breve. 1.2 Recursos financeiros: já foi destinado o valor do PROAP e APG.
Houve mudança no procedimento, com necessidade de inserção de diversos documentos
novos e já temos que apresentar a previsão orçamentária para 2022. 1.3 Mudanças no
Regimento Geral da UFJF (Comissão indicada pela PROPP): O Regimento Geral da UFJF
mudará em breve e o PPG precisará se adequar nos próximos meses. A PROPP está
recebendo sugestões de melhoria no Regimento Geral. 1.4 Servidora Ana Carolina Maia e
licença para tratar de assuntos particulares: Foi aprovada no Conselho de Unidade a
liberação de um funcionário técnico na área de pesquisa para o Laboratório Multiuso. A
servidora Ana Carolina Maia foi designada, mas está em processo de afastamento para fins
pessoais, pelo período de um ano. O Prof. Roberto aprovou ad referendum o ingresso da
servidora no setor. 1.5 A disciplina Ecologia Microbiana foi aprovada ad referendum e
ministrada pela Profa. Dioneia Evangelista em setembro. 1.6 De acordo com a Resolução
28/2021 do CSPP, no dia 01 de outubro de 2021 houve o retorno da contagem de prazos
máximos para defesa. 1.7 Aprovação ad referendum da mudança de país de destino do
PDSE do Doutorando Rogério Vicentini: Inicialmente o discente participaria do PDSE no
Canadá,  mas teve o pedido de visto negado. Ele, então, em acordo com a orientadora Dra.
Aline Sant'Anna e o coorientador pretendido no Canadá Dr. Yuri Montanholi / Lakeland
College solicitou alteração do período, instituição-sede e coorientador no exterior para a
Capes.  O Dr. Yuri o colocou em contato com uma pesquisadora parceira, a Dra. Wendy
Rauw, do Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria - INIA
(Madrid, Espanha). Para alteração foi necessário apresentar uma carta de ciência e
concordância da orientadora no Brasil, do PPG e da PROPP. A autorização do PPG foi
realizada ad referendum devido à urgência. 2. Processo seletivo 2022: Prof. Roberto informa
que a partir de 22 de outubro de 2021 haverá uma nova resolução do CSPP que amplia a
possibilidade de retorno presencial das atividades da Pós Graduação, mas a orientação é
que somente seja realizado presencialmente o que for realmente necessário. A sugestão é
manter o processo seletivo de forma remota. Necessidade de deliberar no Colegiado a data
do próximo processo seletivo. O Prof. Roberto sugere final de fevereiro, mês no qual termina
o semestre letivo na maioria das federais. A sugestão é manter o formato de seleção do

GERAL 02: Ata de Reunião Colegiado 26/10/2021 (0565946)         SEI 23071.914142/2021-33 / pg. 1



início do ano e deliberar sobre o peso de cada prova e o número de vagas depois que a
Comissão de Seleção se reunir. Prof. Nathan faz breve relato das discussões ocorridas na
reunião da Comissão de Bolsas do dia 19/10/2021 (ver “Ata reunião da Comissão de bolsas”
do dia 19/10/2021). Dessa reunião, surgiram os seguintes encaminhamentos: 1. Comissão
sugere a redução do número de meses de bolsa para os novos alunos (1 ano e 6 meses para o
mestrado e 3 anos para o doutorado); 2. Seleção com número de vagas coincidente com o
número de bolsas liberadas. Prof. Roberto informa que os PPGs mais tradicionais tem uma
previsibilidade de quantidade de vagas por ano e no momento o PPG Biodiversidade está
variando muito a quantidade de vagas de um ano para outro. Além disso, relata que tem
conhecimento de outros PPGs nos quais os alunos estão evadindo após terminar os 3 anos
de bolsa. Em relação à abertura de vagas atrelada a quantidade de bolsas, o Prof. André
lembra que é necessário avaliar que algumas vezes são disponibilizadas bolsas no meio do
período e não somente em fevereiro. A Profa. Juliane é contra atrelar as vagas às bolsas, pois
se os alunos estão cientes da situação e concordaram em realizar o curso sem bolsa, não há
motivo para limitar o ingresso. Prof. Roberto informa que outra opção seria abrir vagas pra
quem tem emprego e quer fazer um mestrado/doutorado sem bolsa, já que o ingresso de
poucos alunos geraria outro problema que é a proporção de muitos orientadores para
poucos orientados. Prof Nathan sugere que abrindo 10 vagas em fevereiro, com uma bolsa
disponível em março e outras 9 em setembro, todos teriam o mesmo tempo de bolsa, mas o
primeiro colocado teria bolsa nos primeiros 1 ano e 6 meses enquanto os outros teriam nos
últimos 1 ano e 6 meses do curso. Em um ciclo as bolsas retornariam para o início do ano.
De qualquer forma, o Prof. Roberto sugere adiar a decisão sobre a quantidade de vagas para
novembro, quando o edital estiver pronto e decidir no momento só a data do processo
seletivo. Todos concordaram. Ficaram determinadas as seguintes datas: Inscrições de 10 a
28 de janeiro de 2022 e seleção de 14 a 18 de fevereiro de 2022, de forma remota (exceto a
prova de inglês). Prof. Roberto relembra que ainda estamos com a prova de inglês dos
alunos que defendem em fevereiro em aberto. 3. Pós-doutorado: critérios para elaboração
de normativa interna do PPG: É necessário decidir no Colegiado se concordam em abrir
editais de pós-doc sem bolsa (voluntários) e quais serão os critérios mínimos. Prof. Nathan
sugere que sejam mantidos os mesmos critérios do Pós-doc com bolsa, mas flexibilizando
sobre a presença na UF, já que não se trata de dedicação exclusiva. Encaminhamento: Profs.
Nathan e Mariana elaborarão o documento com os critérios e trarão posteriormente para
aprovação. 4. Disciplinas a serem ministradas por pesquisadores sem vínculo com
instituições de pesquisa e/ou ensino e por docentes da UFJF não credenciados no PPG: 4.1
Oferecimento de disciplina por docentes não credenciados: a sugestão do Prof. Roberto é
permitir, pois não há nenhuma inviabilidade jurídica, mas não atrelar esse fato ao
credenciamento no PPG. Sugestão aprovada por unanimidade. 4.2 Oferecimento de
disciplinas por ex alunos do PPG, doutores, como chance de experiência: Necessário
primeiramente solicitar aparato jurídico para pró reitoria, para verificar se é permitido no
âmbito da Universidade. Caso permitido, ideal ter um documento oficial da procuradoria,
no qual os ex alunos assinem confirmando que não tem interesse em judicializar esse
processo. Uma segunda questão é garantir que as disciplinas sejam de qualidade. Prof.
Juliane sugere que os ex alunos ofereçam ciclo de palestras com direito a certificado, em vez
de disciplinas. Prof. Roberto informa que sugeriu aos alunos que fizessem um pós-doc
voluntário, pois assim seria permitido ministrarem aulas. Prof. Nathan também tem
preocupação em relação à questão legal e acredita que deveria permitir somente se forem
tópicos de disciplinas que o PPG necessita. Encaminhamento: consulta jurídica formal para
decisão sobre oferecimento de disciplinas por quem não tem vínculo com a UFJF.
Aprovado por unanimidade. 5. Pedido de trancamento de curso de Mestrado – discente
Polônia Cíntia Nunes Rocha (orientador - Artur Andriolo). Prof. Nathan faz um breve relato
da situação da aluna e emitiu parecer favorável. Aprovado por unanimidade. 6. Demandas
da Comissão de Imagem e Divulgação do PPG (identidade visual). Durante reunião da
Comissão de Imagem realizada em setembro foi verificada a necessidade da obtenção de
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recursos financeiros para criação da identidade visual do PPG. O Prof. Roberto sugere que
seja feito um concurso interno em vez de pagar algum profissional. A comissão selecionaria
as 3 melhores propostas e essas vão pra votação geral. Sugestão aprovada por unanimidade.
7. Acordo de cotutela do doutorando do Ícaro (UFJF com a Radboud university of
Nijmegen): Conforme orientado pelo parecer favorável elaborado pelo Prof. André Megali
(ver anexo I), o Colegiado aprovou a proposta por unanimidade. 8. Credenciamento de
coorientadores: discentes Michelle Noronha (orientador Roberto Dias e proposta de
coorientadora Dr. Carolina Ferreira), Pedro Manoel de Oliveira Neto (orientador Alexander
Auad e proposta de coorientadora Michelle Oliveira Campagnani de Mendonça), Selma
dos Santos Kaeser (orientador Luiz Menini e proposta de coorientadora Samyra Furtado).
Conforme orientado pelos pareceres favoráveis elaborados pelo Prof. André Megali (ver
anexo II), o Colegiado aprovou todas as propostas de coorientação por unanimidade. 9.
Aproveitamento de créditos dos alunos Juliana Correia Reis, Mariana Couto Cruz, Beatriz
Corrêa Thome de Deus, Luiza Pedrosa, Iris Gorne, Icaro Barbosa , Paulo Sérgio Pereira
Amorim, Jonas Nazário, Lécio Carvalho, Isabella Fantini, Nina Caldeira. Conforme
orientado pelos pareceres favoráveis elaborados pela profa. Mariana Rossi (ver anexo III), o
Colegiado aprovou todas as solicitações de aproveitamento de créditos por unanimidade.
10. Prorrogação do prazo de defesa dos discentes  Gabriel Faria Sell (até nov/21), Nathan
Melo (até 26/11/21), Lécio de Carvalho Júnior (até 28/05/22), Daniel Elias Ferreira Barbosa
(até jan/22). Conforme orientado pelos pareceres favoráveis elaborados pelo prof. Roberto
Junio (ver anexo IV), o Colegiado aprovou todas as solicitações de prorrogação do prazo por
unanimidade. Solicitar decisão da Comissão de bolsas se a prorrogação do discente Lécio
será com bolsa. Os demais já informaram não necessitar de bolsa durante a prorrogação. 11.
Solicitações de alterações de projeto de pesquisa dos alunos Pedro Manoel de Oliveira
Netto, Moisés Henrique Almeida Gusmão e Pedro Mendes: Conforme orientado pelos
pareceres favoráveis elaborados pelo Prof. Roberto Junio e pelo Prof. Nathan Barros (ver
anexo V), o Colegiado aprovou por unanimidade todas as solicitações de alteração de
projeto. 12. Criação da disciplina “Bases teóricas e práticas da bioacústica”: A disciplina
será oferecida em novembro pelos profs. Artur Andriolo, Renato Nali e Lilian Manica. Já foi
aprovada pelo Departamento de Zoologia. Criação da disciplina aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o coordenador deu a reunião por encerrada. Esta ata foi
redigida por Priscila Fernandes Gonçalves, aprovada em 05 de novembro de 2021 e segue
assinada pelos docentes membros do Colegiado presentes na reunião e pela secretária do
PPG em Biodiversidade e Conservação da Natureza.

 

Juiz de Fora, 26 de outubro de 2021.

 

ANEXO I – PARECER DO ACORDO DE COTUTELA DO DOUTORANDO DO ÍCARO (UFJF
com a Radboud university of Nijmegen) - Elaborado pelo Prof. André Megali

Parecer Favorável. Após fazer a leitura dos documentos referentes ao processo de
cooperação para doutorado conjunto, instruídos no processo 23071.929246/2021-13, pude
verificar que todos os detalhes referentes à execução e finalização do projeto estão bem
delimitadas e acordadas entre Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Radboud
University (RU), de forma que todas as etapas acadêmicas de execução do doutorado já
estão devidamente planejadas e, com respectivos prazos de execução e conclusão, além de
que ambas as universidades concordam com as emissões dos diplomas de doutorado em
cotutela e, com a defesa sendo realizada na Radboud University. Por fim, ficou estabelecido
que os custos referentes a estadia do aluno serão pagos pela RU, exceto seguro saúde
internacional que deve ser arcado pelo aluno. Desta forma, considero a execução dessa
cooperação de grande importância para o discente e, de interesse para esse PPG e, assim,
emito parecer favorável à aprovação deste processo.
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ANEXO II: PARECERES SOBRE CREDENCIAMENTO DE COORIENTADORES (Elaborados
pelo Prof. André Megali)

a. Michelle Noronha (orientador Roberto Dias e co-orientadora Carolina Ferreira)

Parecer Favorável. Considerando a experiência da Dra. Carolina Ferreira, professora da
Universidade Federal do Espírito Santo, na área de Ecologia de Aves e, suas publicações
mais recentes nesse tema, notadamente com estudos em padrões espaciais de distribuição
e comportamento de avifauna, considero importante o seu credenciamento como
coorientadora da discente Michelle Baptista. Sua participação deverá trazer bons subsídios
para o desenvolvimento do projeto, melhorando ainda mais sua qualidade e exequibilidade.

 

b. Pedro Manoel de Oliveira Neto (orientador Alexander Auad e co-orientadora Michelle
Oliveira Campagnani de Mendonça)

Parecer Favorável. Considerando que a Dra. Michelle de Mendonça tem trabalhado com
fungos endopatogênicos como controle de pragas em áreas de atividade silvipastoril,
inclusive como tema da sua tese de doutorado recém-defendida, bem como suas
publicações nesse mesmo tópico e, considerando o que o projeto de mestrado do discente
Pedro trata exatamente desses mecanismos para controlar populações de Hemipteras em
áreas de Brachiária, entendo que seu credenciamento como coorientadora do referido
discente seja de grande importância para o desenvolvimento do aluno e conclusão do
projeto.

 

c. Selma dos Santos Kaeser (orientador Luiz Menini e co-orientadora Samyra Furtado)

Parecer Favorável. Considerando que a Dra. Samyra Furtado possui experiência na ecologia
de epífitas vasculares comprovada com participação em vários projetos na área e
publicações de qualidade na área de florestas nebulares, que participou da elaboração da
proposta e que participa atividade das atividades de campo e análise e interpretação dos
dados, conforme relatado pelo orientador da Dissetação, sou favorável à solicitação,
entendendo que a participação da Dra. Samyra trará melhorias para o desenvolvimento do
projeto. Embora a Dra. Samyra não possua vínculo formal com instituição de ensino ou
pesquisa no momento, se mantem em contínua atividade acadêmica na área de pesquisa
proposta no projeto da discente Selma em andamento. 

 

ANEXO III – PARECERES SOBRE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS (Elaborados pela Prof.
Mariana Rossi)

a. Juliana Correa Reis:

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. A discente solicita
aproveitamento das disciplinas "Tópicos Especiais em Biologia Vegetal III" (4 créditos),
realizada no PPG em Ecologia da UNICAMP e "Introdução a Bioinformática" (3 créditos),
realizada na PPGBE do Museu Paraense Emílio, totalizando 7 créditos aproveitados para o
Mestrado. As ementas estão em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade. 

b. Mariana Couto Cruz

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. A discente solicita
aproveitamento da disciplina "Tópicos Especiais em Biologia Vegeta III" (4 créditos),
realizada no PPG em Ecologia da UNICAMP. A ementa está em consonância com as linhas
de pesquisa do PPG Biodiversidade. Mestrado em andamento PPG Biodiversidade.
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c. Beatriz Corrêa Thome de Deus

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. A discente solicita
aproveitamento das disciplinas "Tópicos Especiais em Ecologia" (3 créditos) e "Ecologia
Global e Mudanças Climáticas" (4 créditos), ambas realizadas no PPG em Ecologia da
UNICAMP, totalizando 7 créditos aproveitados para o Mestrado. As ementas estão em
consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade. Mestrado em andamento
PPG Biodiversidade.

 

d. Luiza Pedrosa

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. A discente solicita
aproveitamento da disciplina "Tópicos Especiais em Estudos Sócioambientais:
Monitoramento Ambiental" (4 créditos) no Programa de Pós-Graduação em Geografia
(PPGEO) da UFJF. A ementa está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade.

 

e. Iris Gorne

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. A discente solicita
aproveitamento da disciplina "Tópicos Especiais em Estudos Sócioambientais:
Monitoramento Ambiental" (4 créditos) no Programa de Pós-Graduação em Geografia
(PPGEO) da UFJF. A ementa está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade.

 

f. Ícaro Barbosa 

Parecer Favorável: Doutorado em andamento PPG Biodiversidade. O discente solicita
aproveitamento da disciplina "Tópicos Especiais em Estudos Sócioambientais:
Monitoramento Ambiental" (4 créditos) no Programa de Pós-Graduação em Geografia
(PPGEO) da UFJF. A ementa está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade.

 

g. Paulo Sérgio Pereira Amorim

Parecer Favorável: Doutorado em andamento PPG Biodiversidade. O discente solicita
aproveitamento da disciplina "Análise de dados biológicos: Modelos lineares, generalizados
e mistos" (3 créditos) no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal na Universidade
Federal de Pelotas (RS). A ementa está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade.

 

h. Jonas Nazário 

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. O discente solicita
aproveitamento da disciplina "Tópicos Especiais em Estudos Sócioambientais:
Monitoramento Ambiental" (4 créditos) no Programa de Pós-Graduação em Geografia
(PPGEO) da UFJF. A ementa está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade

 

i. Lécio Carvalho

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. O discente solicita

GERAL 02: Ata de Reunião Colegiado 26/10/2021 (0565946)         SEI 23071.914142/2021-33 / pg. 5



aproveitamento da disciplina "DINÂMICA E ECOLOGIA DE PEIXES EM SISTEMAS
RECIFAIS (ECOLOGIA, EVOLUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PEIXES RECIFAIS)" (3 créditos)
no Programa de Pós-Graduação em Dinâmica dos oceanos e da terra da Universidade
Federal Fluminense. A ementa está em consonância com as linhas de pesquisa do PPG
Biodiversidade

 

j. Isabela Fantini

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. A discente solicita
aproveitamento das disciplinas "Fitossociologia" (3 créditos) do PPG em Ecologia de
Biomas tropicais da UFOP e "Etnobotânica" (4 créditos) realizada no PPG em
Agroecossistemas da UFSC, totalizando 7 créditos aproveitados para o Mestrado. As
ementas estão em consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade.
Mestrado em andamento PPG Biodiversidade.

 

K.  Nina Caldeira de Souza:

Parecer Favorável: Mestrado em andamento PPG Biodiversidade. A discente solicita
aproveitamento da disciplina "Ecologia global e mudanças climáticas" (4 créditos),
realizada no PPG Ecologia, Evolução e Biodiversidade da UNESP. As ementas estão em
consonância com as linhas de pesquisa do PPG Biodiversidade.

 

 ANEXO IV – PARECERES SOBRE PRORROGAÇÃO DE DEFESA (Elaborados pelo Prof.
Roberto Júnio)

 

a. Gabriel Faria Sell (nov2021)

Parecer favorável: Visto a prorrogação dos prazos internos pela PROPP/UFJF ao longo do
período de pandemia (até 01out2021, Resolução 28/2021 CSPP/UFJF), impactos gerados
pela pandemia nas atividades laboratoriais, pelas alterações no projeto de pesquisa do
discente, sou favorável à prorrogação até novembro de 2021. 

 

b.      Nathan José Melo da Silva (nov2021)

Parecer favorável: Visto a prorrogação dos prazos internos pela PROPP/UFJF ao longo do
período de pandemia (até 01out2021, Resolução 28/2021 CSPP/UFJF), impactos gerados
pela pandemia nas atividades laboratoriais, pelas alterações no projeto de pesquisa do
discente, sou favorável à prorrogação até novembro de 2021. 

 

c.       Lécio de Carvalho Júnior (maio2022)

Parecer favorável: Visto a prorrogação dos prazos internos pela PROPP/UFJF ao longo do
período de pandemia (até 01out2021, Resolução 28/2021 CSPP/UFJF), impactos gerados
pela pandemia nas atividades de campo relatadas pelo discente e orientadora, sou favorável
à prorrogação do prazo de defesa até maio de 2022. Declaro que a decisão sobre a
manutenção da bolsa do discente deve ser discutida pela Comissão de Bolsas do PPG.
Ressalto ainda, que o novo prazo para realização do exame de qualificação para mestrandos,
com ingresso em 2020, é dezembro de 2021.

 

d.      Daniel Elias Ferreira Barbosa (jan2022)
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Parecer favorável: Visto a prorrogação dos prazos internos pela PROPP/UFJF ao longo do
período de pandemia (até 01out2021, Resolução 28/2021 CSPP/UFJF), impactos gerados
pela pandemia nas atividades de campo, melhoria na qualidade e um capítulo requisitada
pelo discente e orientador, sou favorável à prorrogação até janeiro de 2022. 

 

ANEXO V – PARECERES SOBRE ALTERAÇÃO DE PROJETO (Elaborados pelo Prof. Roberto
Júnio e Prof. Nathan Barros)

 

a. Pedro Manoel de Oliveira Netto

Parecer favorável: O discente trocou de orientador e solicitou alteração do projeto. As
alterações estão em concordância com o antigo e o novo orientador.

 

b. Moisés Henrique Almeida Gusmão

Parecer favorável: O discente trocou de orientador e solicitou alteração do projeto. As
alterações estão em concordância com o antigo e o novo orientador.

 

c. Pedro Mendes 

Parecer favorável (Prof. Nathan): É perfeitamente explicável a necessidade de mudanças em
decorrência da pandemia. O novo projeto, apesar de menor, ainda possui méritos
acadêmicos e será composto por 4 capítulos e cada um passível de ser publicado em
periódicos de interesse do PPG. Recomendo a aprovação da solicitação.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Roberto Junio Pedroso Dias,
Professor(a), em 05/11/2021, às 20:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Nathan Oliveira Barros, Professor(a), em
05/11/2021, às 20:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Fernandes Goncalves,
Professor(a), em 05/11/2021, às 20:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Fonseca Rossi, Professor(a), em
09/11/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Alvim Carvalho, Professor(a), em
10/11/2021, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Andre Megali Amado, Professor(a), em
17/11/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juliane Floriano Lopes Santos,
Professor(a), em 18/11/2021, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 0565946 e o código CRC 6F48B547.

Referência: Processo nº 23071.914142/2021-33 SEI nº 0565946
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