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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO
SANTO (UFES), REALIZADA NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DE DOISMIL E

DEZENOVE (18/10/2019), PRESIDIDA PELA PROFESSORA DRA. CLAUDIA
MARIA MENDES GONTIJO, COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES

CONSELHEIROS: EDSON MACIEL JUNIOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE (DEPS); REGINA GODINHO DE

ALCANTARA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS, CULTURA E

EDUCAÇÃO (DLCE); INES DE OLIVEIRA RAMOS, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS

(DTEPE); MARGARETE SACHT GÓES, COORDENADORA DO COLEGIADO
DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA (COLPED); ELIZA

BARTOLOZZI| FERREIRA, REPRESENTANTE DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO; ALEXANDRO "BRAGA VIEIRA,
REPRESENTANTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO; JACYARA SILVA DE PAIVA,
REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); MARIA AMÉLIA DALVI SALGUEIRO,
REPRESENTANTE DOCENTRO DE EDUCAÇÃO NO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); ÉRICA ALCÂNTARA PINHEIRO DE PAULA,
REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO; LORRANA NEVES NOBRE, REPRESENTANTE
SUPLENTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO CENTRO
DE EDUCAÇÃO; JANAÍNA SILVA COSTA ANTUNES, DIRETORA INTERINA

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIARTE; JAIR RONCHI FILHO,

REPRESENTANTE DOS NÚCLEOS E LABORATÓRIOS DO CENTRO DE

EDUCAÇÃO; DENIS NUNES MORAES, REPRESENTANTE DISCENTE.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ROGÉRIO DRAGO, VICE-DIRETOR DO CENTRO
DE EDUCAÇÃO; IGUATEMI DOS SANTOS RANGEL, COORDENADOR DO
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA — EAD;

SILVANETE PEREIRA DOS SANTOS, COORDENADORA DO COLEGIADO DO

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO. Participaram da
reunião a professora Fernanda Monteiro “Barreto Camargo,
representando o Colegiado do curso de Licenciatura em Educação do
Campo; o Assistente de Gestão do Centro de Educação, Elias Louzada
Neto.

Havendo auórum legal. a senhora presidente. professora Dra. Cláudia Maria Mendes Gontiio.
iniciou a sessão às nove horas e um minuto. A presidente disse que o informe sobre a participação
de representantes da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória será discutido
no início da sessão. Assim sendo. concedeu a palavra à catadora associada. Marialva Sales Santos:
à assistente social. Tereza Rosa e ao presidente da Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Vitória — Recicla. José Carlos Santana. Tereza Rosa informou aque acompanha o

grupo de catadores da associação e que esta é a mais nova das associacões de Vitória. Explicou

como funciona o proieto de coleta seletiva da cidade e destacou que esse projeto atual aque visa
à coleta porta a porta não tem o efeito deseiado. principalmente por não haver conhecimento
dos próprios cidadãos em relacão à separação e por ser muito caro. A assistente social apontou.
ainda. que apenas 2.87% do lixo produzido vai para a coleta seletiva e grande parte desse
material é destinado aos aterros, ou seja, não é reciclado, e, por isso, existe a necessidade de
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educação e conscientização da populacão. Tereza Rosa disse também aue o Recicla funciona
como agente de educacão e realiza acões no sentido de orientar como funciona a reciclagem.
auais materiais podem se reciclados e os benefícios para a auestão ambiental e geração de renda,
destacando aue atualmente 16 famílias são beneficiadas pelo trabalho na associação, vivendo
exclusivamente da renda do material coletado. A assistente social ressaltou a necessidade de
conscientização da comunidade acadêmica, principalmente os estudantes, pois a experiência que
eles possuem em outros centros é de que o lixo não era separado de forma correta. A conselheira
Jacvara Silva de Paiva perguntou comoé feito o processo de conscientização no CCJE. A assistente
social disse que os professores auxiliaram nesse processo junto aos estudantes e estes atuam
como multiplicadores das informacções. Explicou. ainda, que os associados podem passar mais
vezes por semana para recolher o material separado ou aue a Direcão do Centro pode entrar em
contato solicitando que busauem o material para evitar o acúmulo. A associação pode
disponibilizar também ecobags para que seiam descartados os materiais e, posteriormente, estas
serão recolhidas pelos associados. A presidente informou aue a professora Gerda Magit Foerste
tem uma auantidade grande de papel para ser descartada e sinalizou que o Centro precisa de um
trabalho da Recicla com os estudantes. pois. mesmo aue os docentes possam aiudar, o grande
público é de discentes e que será importante a presenca dos associados expondo a necessidade
da coleta seletiva para o meio ambiente e como fonte de renda. A presidente solicitou o
agendamento de uma acão de conscientização com o Recicla, a ser realizada pela manhã e à
noite para contemplar os discentes dos dois turnos e posteriormente formar multiplicadores.
Além disso. será asendada uma conversa com o Onofre. responsável pela cantina próxima ao
Centro de Educacão. para solicitar que seia feita a separação entre lixo úmido e seco. A
presidente também informou aque externamente aos prédios foram instaladas lixeiras para
separação e dentro dos prédios serão colocadas as ecobags para descarte apenas do lixo seco. À
conselheira Maria Amélia Dalvi Salgueiro disse estar feliz com a parceria e sugeriu a confeccão
de pequenos bilhetes para entregar nas salas de aula de todas as licenciaturas visando reforcar
essa conscientização. A conselheira Margarete Sacht Góes sugeriu o envio das informacões
também pelo portal. A presidente concordou com as sugestões e orientou, também, a afixação
de informativos nas salas. Se comprometeu. ainda. em ir nas salas para conversar com os
estudantes, mas ponderou que. antes, é preciso planeiar a localização e disponibilizar as ecobags
e organizar o material informativo. Destacou a importância. nesse primeiro momento. da
presenca dos associados realizando a coleta como uma forma educativa para conscientizar a
necessidade do trabalho. para criar vínculos e orientar se a separação do lixo está sendo feita de
forma correta. A assistente social disse aque basta fazer as agendas dos encontros que a
associação irá atender o Centro de Educacão. Após a explanação do trabalho da associação foram
mostradas algumas imagens aque destacam a falta de aualidade de vida e dignidade humana dos
catadores aue trabalham nos lixões. o aque reforca a importância do trabalho de reciclagem.
Também foram mostradas reportagens que romantizam a vida do catador, auando na realidade
estão expostos a riscos de vida e saúde. Foram expostas. ainda, imagens de acões educativas
realizadas pelo Recicla. A presidente disse. então. aue irá organizar a agenda dos encontros iunto
à associacão para realizar o trabalho com os estudantes e aque a Assessoria de Gestão do Centro
de Educacão fará o contato para adauirir as ecobags. Informou também aue na próxima semana
será iniciado o trabalho de mudanca da relacão de servidores e discentes com o lixo e sua
separação. de forma aue o Centro de Educacão se torne referência em atitudes como essa. À

conselheira Margarete Sacht Góes sugeriu que a associação realize de forma coniunta com o
curso de Pedagogia a acão desenvolvida iunto ao curso de Letras. Teresa Rosa disse aque concorda
e que irá dialogar com o curso de Letras para alinhar com o proieto. aque será realizado iunto às
crianças e os catadores associados. A presidente lembrou que para essa ação o curso de
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Licenciatura em Educacão do Campo também pode ser acionado. Em seguida. a catadora
associada. Marialva Sales Santos: a assistente social. Tereza Rosa e: o presidente da Associacão
dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória — Recicla, José Carlos Santana, retiraram-se do
recinto. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão Ordinária do Conselho Departamental,
realizada no dia 04 de outubro de 2019: Aprovada por unanimidade. 2. EXPEDIENTE: Foram
solicitadas as seguintes inclusões: 3.9. Processo digital nº 23068.070112/2019-67; 3.10. Processo
digital nº 23068.063763/2019-09; 3.11. Processo digital nº 23068.068234/2019-93; 3.12.
Processo digital nº 23068.068832/2019-62; 3.13. Processo digital nº 23068.069023/2019-78;
3.14. Processo digital nº 23068.069962/2019-12; 3.15. Processo digital nº 23068.070266/2019-
59; 3.16. Processo digital nº 23068.070537/2019-76; 3.17. Processo digital nº
23068.064455/2019-92 e; 3.18. Processo digital nº 23068.069956/2019-65. Inclusões aprovadas
por unanimidade. 3. PAUTA: 3.1. Documento avulso nº 23068.068160/2019-95 - Homologação
do ad referendum da Diretora do Centro de Educação que aprovou o Relatório de Cumprimento
do Objeto referente à prestação de contas parcial do Programa de Pós-Graduação de Mestrado
Profissional em Educação no período de 26 de outubro de 2018 a 8 de outubro de 2019: A
presidente leu o Relatório e explicou que aprovou ad referendum para não comprometer as
atividades do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação, pois o projeto
precisa tramitar para garantir os recursos. Após explicações do conselheiro Alexandro Braga
Vieira, o Conselho aprovou por unanimidade o relatório. 3.2. Processo nº 23068.008983/2017-
08 - Homologação do ad referendum da Diretora do Centro de Educação à folha 184 que aprovou
a reorçamentação da planilha financeira do Projeto 735 do Programa de Pós-Graduação de
Mestrado Profissional em Educação: O conselheiro Alexandro Braga Vieira disse que o recurso
desse projeto é relativo aos processos de seleção e destina-se principalmente para composição
das bancas de defesa das dissertações e produtos educacionais. A presidente leu a justificativa a
respeito da reorçamentação da planilha, destacando onde os recursos serão aplicados. Após a
leitura da justificativa, o Conselho aprovou por unanimidade a solicitação de reorçamentação.
3.3. Pedido de Compra nº 32651/2019 — Homologação da aquisição de papel higiênico para
atendimento emergencial aos usuários dos banheiros do Centro de Educação, com recursos do
projeto FEST nº 648, no valor total de R$ 871,80: Considerando o desabastecimento do
Almoxarifado Central e a necessidade de atendimento imediato, o Conselho homologou por
unanimidade o pedido de compra. 3.4. Pedido de Compra nº 32297/2019 — Serviço de
manutenção corretiva do microventilador da condensadora da geladeira industrial do CEI Criarte,
com recursos do projeto FEST nº 648, no valor total de R$ 210,00: Considerando que a
universidade não está realizando esse tipo de manutencão. o Conselho aprovou por
unanimidade o pedido de compra. 3.5. Processo nº 23068.013978/2019-71 - Relatório de
Cumprimento do Obieto referente à prestacão de contas final do “XIIl Seminário Capixaba sobre
Ensino da Arte: Caminhos Contemporâneos para a Educação em Artes”. A presidente leu o
relatório. Após sua discussão, o Conselho aprovou-o por unanimidade. 3.6. Processo digital nº
23068.014522/2019-28 - Relatório das atividades referentes à licença para capacitação da
professora Janaína Silva Costa Antunes, realizadas no período de 5 de agosto a 3 de setembro
2019: Considerando o parecer favorável do conselheiro Edson Maciel Junior, o Conselho aprovou
por unanimidade o relatório. 3.7. Processo digital nº 23068.069647/2019-95 - Solicitação da
professora Janaína Silva Costa Antunes de autorização de afastamento no período de 10 a 13 de
novembro de 2019 para participar de evento em comemoração aos 30 anos da unidade de
educação infantil da Universidade Federal de Santa Maria (Ipê Amarelo), no Rio Grande do Sul:
A presidente destacou que a docente irá para a atividade com recursos próprios. Após as
considerações, o Conselho aprovou por unanimidade a solicitação. 3.8. Processo digital nº
23068.070079/2019-75 - Abertura de Edital de concurso para o quadro Caio
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decorrência da aposentadoria do professor Carlos Eduardo Ferraco (Portaria n.º 1.097, publicado
no D.O.U nº. 190 de 01 de outubro de 2019): Área: Educacão (7.08.00.00-6). Subárea: Ensino-
Aprendizagem (7.08.04.00-1). Titulação exigida: Graduação: Licenciatura Plena em Pedagogia.
Pós-Graduação: Doutorado em Educacão. Banca examinadora titular: Dr.2 Ivone Martins de
Oliveira (presidente). Dr. Jair Ronchi Filho (membro interno) e Dr.2 Marli Eliza Dalmazo Afonso
de André (membro externo - PUC/SP). Banca examinadora suplente: Dr.2 Maria Hermínia Baião
Passamai (membro interno). Dr.2 Débora Cristina de Araúio (membro interno). Dr2. Maria Amélia
do Rosário Santoro Franco (membro externo - UNISANTOS) e Dr.º Anelise Monteiro do
Nascimento (membro externo — UFRRJ). Comissão de inscrição: Érica Alcântara Pinheiro de Paula
e Vanessa Chaves da Costa. Após ampla discussão, o Conselho aprovou por unanimidade a banca
examinadora indicada pela Câmara do DTEPE e a comissão de inscrição. 3.9. Processo digital nº
23068.070112/2019-67 - Abertura de Edital de concurso para o quadro permanente em
decorrência da aposentadoria da professora Edna Castro de Oliveira (Portaria n.º 966, publicado
no D.O.U nº. 170 de 03 de setembro de 2019): Área: Educação (7.08.00.00-6). Subárea: Filosofia
da Educação (7.08.01.01-0). Titulação Exigida: Licenciatura Plena em Filosofia e Doutorado em
Educação ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Doutorado em Educação. Banca examinadora
titular: Dr. Edson Maciel Junior (presidente), Dr. Robson Loureiro (membro interno) e Dr. Bruno
Pucci (membro externo - Universidade Metodista de Piracicaba — SP). Banca examinadora
suplente: Dr. João Assis Rodrigues (membro interno), Dr. Valter Martins Giovedi (membro
interno), Dr.2 Dulcinea Campos Silva (membro interno), Dr. Antonio Donizetti Sgarbi (membro
externo - Instituto Federal do Espírito Santo — Vitória), Dr. Eliesér Toretta Zen (membro externo
- Instituto Federal do Espírito Santo — Vitória) e Dr. Avelino da Rosa Oliveira (membro externo -

Universidade Federal de Pelotas — RS). Comissão de inscrição: Jorge Luiz Abdon e Joana Francisco
Pereira. Após ampla discussão, o Conselho aprovou por unanimidade a banca examinadora
indicada pela Câmara do DTEPE e a comissão de inscrição. 3.10. Processo digital nº
23068.063763/2019-09 - Solicitação de autorização da professora Jacyara Silva de Paiva para
participar de atividade esporádica remunerada caracterizada como atividade cultural na Escola
da Magistratura do Estado do Espírito Santo, em Vitória, Espírito Santo, no dia 18 de outubro de
2019, com carga horária total de 1 hora: Considerando a aprovação pela Câmara do
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, o Conselho aprovou por unanimidade a
solicitação. 3.11. Processo digital nº 23068.068234/2019-93 - Solicitação de autorização do
professor Fabiano de Oliveira Moraes para participar de atividade esporádica remunerada
caracterizada como atividade cultural na Biblioteca Municipal de Vitória Adelpho Poli Monjardim,
no Espírito Santo, no dia 29 de outubro de 2019, com carga horária total de 1 hora: Considerando
a aprovação pela Câmara do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, o Conselho
aprovou por unanimidade a solicitação. 3.12. Processo digital nº 23068.068832/2019-62 -

Solicitação de autorização do professor João Luiz Simplicio Porto para participar de atividade
esporádica remunerada caracterizada como atividade cultural para ministrar palestra aos
professores credenciados à Escola de Serviço Público do Espírito Santo, em Vitória, Espírito Santo,
no dia 24 de outubro de 2019, com carga horária total de 2 horas. Considerando a aprovação
pela Câmara do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, o Conselho aprovou por
unanimidade a solicitação. 3.13. Processo digital nº 23068.069023/2019-78 - Solicitação do
professor João Luiz Simplicio Porto de cancelamento de autorização de afastamento para realizar
visita técnica no Department of International Relations, no período de 18 de novembro a 2 de
dezembro de 2019, em Washington DC, Estados Unidos da América: Considerando o
cancelamento pela Câmara Departamental do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação,
o Conselho aprovou por unanimidade o cancelamento. 3.14. Processo digital nº
23068.069962/2019-12 - Termo de adesão de serviço voluntário de Thaiana Vianna Coelho para
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ministrar a disciplina LCEO6306 — Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais pelo Departamento
de Linguagens, Cultura e Educação, no período de 16 de outubro a 16 de dezembro de 2019:
Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, o
Conselho aprovou por unanimidade o termo de adesão. 3.15. Processo digital nº
23068.070266/2019-59 - Termo de adesão de serviço voluntário de Marlene de Fátima Cararo
Pires para ministrar a disciplina EPS13408 - Educação, Pobreza e Desigualdade Social no curso de
Pedagogia pelo Departamento de Educação, Política e Sociedade, no segundo semestre de 2019:
Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de Educação, Política e Sociedade, o
Conselho aprovou por unanimidade o termo de adesão. 3.16. Processo digital nº
23068.070537/2019-76 - Termo de adesão de serviço voluntário de Marinete dos Reis Ramos
para ministrar a disciplina Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais para os cursos de
Licenciatura pelo Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, no período de 16 de outubro
a 16 de dezembro de 2019. Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de
Linguagens, Cultura e Educação, o Conselho aprovou por unanimidade o termo de adesão. 3.17.
Processo digital nº 23068.064455/2019-92 - Termo de adesão de serviço voluntário de Edna
Castro de Oliveira para ministrar a disciplina Movimentos Sociais e Educação de Jovens e Adultos
e TCC para o curso de Pedagogia pelo Departamento de Educação, Política e Sociedade, durante
o segundo semestre de 2019. Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de
Educação, Política e Sociedade o Conselho aprovou por unanimidade o termo de adesão. 3.18.
Processo digital nº 23068.069956/2019-65 - Termo de adesão de serviço voluntário de Waine
Pegotetti Lage para ministrar a disciplina de Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais pelo
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, no período de 16 de outubro a 16 de
dezembro de 2019. Considerando a aprovação pela Câmara do Departamento de Linguagens.
Cultura e Educacão o Conselho aprovou por unanimidade o termo de adesão. 4. INFORMES: 4.1.
Participação de representantes da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória.
4.2. Resposta aos pedidos de esclarecimento encaminhados por meio do Ofício nº 01/CPAD/CE:
A presidente leu o despacho do Diretor de Desenvolvimento de Pessoas aque trata da resposta ao
pedido da CPAD do Centro de Educação de esclarecimentos a respeito de e-mail encaminhado
automaticamente aos docentes. por ocasião da proximidade do prazo para abertura do processo
de progressão/promocão. sendo este de caráter avenas para lembrete/aviso. 4.3. A conselheira
Margarete Sacht Góes informou aue alguns núcleos. o CEI Criarte. o DAFF e os PETs irão participar
da Mostra de Profissões 2019 e aque duas salas entrarão na programação: uma com a professora
Andreia Teixeira Ramos e os estudantes do primeiro período. cuio espaco ficará aberto pela
manhã e à tarde com roda de conversa. vídeo e aula aberta sobre Educacão das Relacões Etnico-
Raciais. A outra sala será um espaco sensorial. A conselheira Margarete Sacht Góes se
comprometeu em enviar a programação completa da mostra para divulgação. A conselheira disse
ainda que foi organizado um curso básico de LIBRAS a pedido dos estudantes do primeiro
período, com duração de uma semana, e o resultado foi muito produtivo pois possibilitou que
eles pudessem se comunicar com a estudante surda matriculada na turma. A presidente
destacou a importância do deseio da turma em se comunicar com a estudante. A conselheira
Margarete Sacht Góes informou. ainda. aue foi feito um vídeo da acão e que após edicão será
compartilhado. 4.4. A conselheira Inês de Oliveira Ramos informou aue a professora Kiusam
Regina de Oliveira pediu exoneração e aue será dado seguimento para convocacão do próximo
colocado do atual concurso. 4.5. A professora Fernanda Monteiro Barreto Camargo disse que a
Licenciatura em Educacão do Campo propôs uma instalacão com o curso de Pedagogia para a
Mostra de Profissões 2019 chamada “Campo de girassóis. passe por aqui” e solicitou autorização
de interdicão de parte do corredor para realizar a acão. A presidente disse que a acão está
autorizada. 4.6. A conselheira Lorrana Neves Nobre informou sobre reunião do sindicato desGoo
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funcionários terceirizados aque trabalham com a limpeza no campus, na aual ficou definida a
assinatura de novo aviso prévio. Relatou a situacão de pressão a que os funcionários estão
submetidos por conta da finalização dos contratos e aue alguns sinalizaram aue pediriam
demissão. Nesse sentido. a conselheira disse aque foi informada aue as salas do CEI Criarte serão
higienizadas pelos apenados da Seius e trouxe a preocupacão dos servidores do setor com essa
situação. A conselheira sinalizou, ainda, a possibilidade de funcionários terceirizados
continuarem efetuando a limpeza do CEI Criarte. A presidente disse que Diretora do CEI Criarte
deve fazer essa solicitação à Secretaria de Infraestrutura. para que permanecam os terceirizados
na limpeza do setor. Em seguida, a conselheira Janaína Silva Costa Antunes informou que está
em diálogo com a Secretaria de Infraestrutura. A presidente esclareceu também aue a utilização
dos apvenados visa a aumentar a freauência da limpeza nas salas administrativas e banheiros. 4.7.
A conselheira Maria Amélia Dalvi Salguera informou aue hoie será realizada reunião da Comissão
de Política Docente e que provavelmente haverá mudanca na Resolução nº 52/2017 do CEPE.
aue trata de progressão. A resolucão diz que a supervisão de estágio não se caracteriza como
regência de disciplina e os professores aque ministram estágios. especificamente em enfermagem
e nutricão. estão sendo impedidos de progredir. Destacou aque. se aprovada a proposta. essa
alteração será feita no aque diz respeito ao computo de carga horária do estágio. de forma aque o
estágio não esteia fora do processo de progressão. A conselheira Maria Amélia Dalvi Salgueiro
informou, também. que entrará de licenca maternidade entre o final de novembro e dezembro.
A presidente agradeceu a atuacão de Maria Amélia Dalvi Salgueiro na comissão e disse aque será
aberto processo eleitoral para a representação do Centro de Educacão. considerando a licenca
maternidade da conselheira e a licença para pós-doutorado de sua suplente, professora Ana
Carolina Galvão Marsiglia. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada
a sessão, às onze horas e dezesseis minutos. Do que era para constar, eu, Roberta Gonçalves
Duarte, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e
pelos presentes assinada.
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