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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO (UFES), REALIZADA NO DIA DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM (12/02/2021), PRESIDIDA PELO PROFESSOR DR. REGINALDO 
CÉLIO SOBRINHO, DIRETOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE),  COM A 
PRESENÇA DOS SEGUINTES CONSELHEIROS: ANDREA ANTOLINI GRIJÓ, 
VICE-DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; REGINA GODINHO DE 
ALCÂNTARA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS, CULTURA E 
EDUCAÇÃO (DLCE); INES DE OLIVEIRA RAMOS, CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS 
(DTEPE); EDSON MACIEL JUNIOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE; MARGARETE SACHT GÓES, 
COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
PEDAGOGIA (COLPED); SOLER GONZALEZ, REPRESENTANTE DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 
EDUCAÇÃO; EDSON PANTALEÃO ALVES, REPRESENTANTE DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO; ÉRICA ALCÂNTARA 
PINHEIRO DE PAULA, REPRESENTANTE DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
EM EDUCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO; IGUATEMI RANGEL, 
COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA-EAD; 
JACYARA SILVA DE PAIVA, REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
NO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE); ITAMAR 
MENDES DA SILVA,  REPRESENTANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO NO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE). AUSÊNCIAS 
JUSTIFICADAS: JAIR RONCHI FILHO, REPRESENTANTE DOS NÚCLEOS E 
LABORATÓRIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO. Participou da reunião o 
Assistente de Gestão do Centro de Educação, Elias Louzada Neto. 

Havendo quórum legal, o senhor presidente, professor Dr. Reginaldo Célio Sobrinho, iniciou a 
sessão às nove horas e dezesseis minutos. 1. APRECIAÇÃO DE ATAS: 1.1. Ata da Sessão 
Extraordinária do Conselho Departamental, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, pela manhã. 
Aprovada por unanimidade. 1.2. Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Departamental, 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, à tarde. Aprovada por unanimidade. 2. EXPEDIENTE. 
Considerando que o ponto 3.1.  Processo digital nº 23068.006064/2021-78 - Solicitação do 
Programa de Pós-Graduação em Educação de supressão do inciso III do §5 do artigo 48 do 
Regimento do Centro de Educação. Parecer da comissão designada para análise e parecer tem 
quórum qualificado, foi invertida a ordem da pauta visto que não havia, no momento de início 
da Sessão, os dois terços de conselheiros previstos em Regimento para deliberação acerca da 
solicitação. Ficou acordado que este ponto seria votado no momento em que houvesse quórum 
qualificado. A conselheira Margarete Sacht Góes questionou a ausência em pauta de ponto 
solicitado por ela, a respeito da apresentação dos resultados da alteração do PPC do curso de 
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Licenciatura em Pedagogia aos estudantes e docentes em Fórum do Centro de Educação, no 
início do mês de março. O presidente esclareceu que será realizada reunião com a coordenação 
do curso de Pedagogia para deliberar acerca dessa atividade. O conselheiro Itamar Mendes da 
Silva destacou a importância da discussão. 3. PAUTA: 3.1. Processo digital nº 
23068.006064/2021-78 - Solicitação do Programa de Pós-Graduação em Educação de supressão 
do inciso III do §5 do artigo 48 do Regimento do Centro de Educação. Parecer da comissão Ad 
hoc. Não havendo quórum qualificado, o processo foi retirado de pauta. 3.2. Apreciação do 
Relatório de Gestão do Centro de Educação, referente ao ano de 2020. O conselheiro Itamar 
Mendes da Silva parabenizou a gestão dos professores Cláudia Maria Mendes Gontijo e Rogério 
Drago, os conselheiros e os demais responsáveis no Centro de Educação pela coordenação das 
ações do Centro de Educação. Destacou que o ano de 2020 foi um ano extraordinário e o Centro 
de Educação deu respostas também extraordinárias com protagonismo no âmbito da 
Universidade. Sugeriu, ainda, a inclusão no documento em pauta de um parágrafo a respeito do 
crescimento da democracia interna do Centro de Educação, por meio das reuniões do Fórum do 
CE e a participação deste Centro no CEPE. Por fim, o conselheiro solicitou ajustes no que se refere 
ao nome do projeto de pesquisa por ele coordenado, a saber: Políticas de Currículo e Avaliação 
Educacional (Projeto Base). Considerando as solicitações do conselheiro Itamar Mendes da Silva, 
o Conselho aprovou por unanimidade o Relatório de Gestão do Centro de Educação, referente 
ao ano de 2020. 3.3. Processo digital nº 23068.029389/2020-48 - Solicitação de apreciação da 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro do curso de Extensão "Aperfeiçoamento 
Escola da Terra" e indicação da professora Rosali Rauta Siller como fiscal. Parecer da conselheira 
Ines de Oliveira Ramos. Retirado de pauta.  3.4. Documento avulso nº 23068.006503/2021-42 - 
Solicitação da professora Mirian Jonis do Amaral para que Direção do Centro de Educação 
considere a viabilidade da aquisição de materiais permanentes e/ou de consumo para o LABEC, 
tendo a taxa DEPE como fonte de recurso para o valor correspondente. O presidente procedeu à 
leitura da solicitação da docente, que corresponde ao valor de R$ 6.330,00, ou seja, o equivalente 
ao percentual da taxa DEPE. O conselheiro Itamar Mendes da Silva perguntou sobre a 
metodologia de utilização dos recursos, sinalizando que os valores captados pelo Centro de 
Educação têm sua destinação realizada mediante organização e aprovação pelo Conselho 
Departamental. Nesse sentido, segundo o conselheiro, a utilização dos recursos captados por 
meio desse processo deve seguir os mesmos trâmites, ou seja, ser utilizados de forma comum 
pelo Centro, mediante aprovação pelo Conselho. O presidente explicou que o DEPE é uma 
arrecadação que o Centro faz junto aos projetos para lidar com diversas ações desenvolvidas pelo 
próprio Centro. Destacou que neste ponto de pauta cabe ao Conselho autorizar ou não diante da 
solicitação em discussão. Disse, ainda, que muitas ações do Centro dependem dessa 
arrecadação. A conselheira Érica Alcântara Pinheiro de Paula chamou atenção para o fato de que 
a solicitação de destinação do DEPE seja revertida em gastos para o laboratório equivale ao 
pedido de isenção da taxa. Sendo o caso de solicitação de isenção, disse que é preciso constar no 
processo elementos específicos, como a excepcionalidade, justificativa de interesse institucional 
e a ausência de prejuízos. Lembrou, ainda, sinalização recente da CGU de que a isenção do DEPE 
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deve ser uma excepcionalidade e não ação corriqueira. O conselheiro Itamar Mendes da Silva 
sugeriu como encaminhamento avaliar se o pedido está adequado ou indicar outra forma, 
sinalizando, então, que o encaminhamento seja indicar à docente que faça a solicitação de 
aquisição de material ao Centro de Educação e este Centro analisará o pedido como parte do 
conjunto geral de necessidades, a ser atendido ou não, conforme a disponibilidade orçamentária, 
ou seja, aplicar o que está previsto no Regimento do Centro de Educação. A conselheira Érica 
Alcântara Pinheiro de Paula sinalizou que o Conselho precisa apreciar a solicitação do laboratório 
de aquisição de materiais permanentes e/ou de consumo para o LABEC, considerando a taxa 
DEPE como fonte de recurso para o valor correspondente, e que a sugestão de reenvio da 
demanda, de forma a ser apreciada sem vinculação à captação pode constar em ata. Após ampla 
discussão, o presidente colocou em votação a recusa da solicitação do LABEC, o que o Conselho 
aprovou por unanimidade, recomendando, ainda, que o laboratório apresente suas demandas 
ao Centro de Educação sem vinculação à captação, a serem, posteriormente, apreciadas por este 
Conselho. 3.5. Demandas de construção e reformas do Centro de Educação para o ano de 2022. 
O Presidente fez um breve esclarecimento da demanda e informou que os servidores Elias 
Louzada Neto e Edivânia Rosa Evangelista Azevedo, atuais síndicos do Centro de Educação, 
realizaram levantamentos das necessidades de construção e reformas no Centro de Educação e 
no CEI Criarte. Após esclarecimentos, foram apresentados aos conselheiros os formulários nos 
quais se indicam as demandas de obras a serem executadas no prédio do CEI Criarte e CE, a saber: 
para o CEI Criarte, troca das portas de madeiras por esquadrias de alumínio; construção de 
cobertura sobre a rampa de acesso ao CEI Criarte; troca do telhado do refeitório; reforma da 
cozinha; projeto e  construção da quadra para esportes e recreação; construção de banheiros em 
área fora da circulação cotidiana do CEI Criarte, restringindo os já existentes a servidores e às 
crianças. Já para o complexo de prédios do Centro de Educação, foram levantadas as 
necessidades de recuperação da laje do prédio Administrativo da Diretoria do Centro; elevação 
da extremidade do piso do estacionamento do Centro de Educação (próximo ao prédio da 
Administração da Direção); reforma do telhado do edifício Paulo Freire; cobertura da passarela 
ligando o edifício Paulo Freire ao estacionamento do prédio Administrativo do Centro de 
Educação e reforma do prédio Administrativo dos Departamentos. O presidente informou que 
foi realizada visita na data de ontem ao complexo de prédios do Centro de Educação para avaliar 
as necessidades de obras e reparos e que no CEI Criarte não foi feita a visita pois a listagem de 
indicações já estava pronta. O assessor de gestão Elias Louzada Neto informou que as janelas dos 
prédios dos departamentos estão sendo avaliadas para definir se há possibilidade de 
aproveitamento ou se será necessário trocar por janelas de alumínio. A conselheira Inês de 
Oliveira Ramos solicitou a inclusão de telas de mosquito nas janelas. Após discussão, o presidente 
solicitou que seja incluída na listagem de demandas a inclusão de telas de mosquito. O presidente 
informou ainda que a construção da plataforma elevatória está licitada e será realizada no 
primeiro semestre de 2021. A conselheira Érica Alcântara Pinheiro de Paula lembrou que na 
ocasião de elaboração das demandas de Biossegurança e Contingência do Centro de Educação, 
aprovadas por este Conselho, a instalação de telas de mosquito estava sinalizada pelos TAEs 
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como necessidade para o retorno ao trabalho presencial, considerando ser esta uma questão 
sanitária devido à pandemia e, para além deste momento específico, à possibilidade de que 
sejam contraídas outras doenças transmitidas pelos insetos. O conselheiro Itamar Mendes da 
Silva perguntou sobre a construção do novo prédio do Centro de Educação. A conselheira Andrea 
Antolini Grijó informou que a construção do novo prédio do Centro de Educação está aprovada, 
mas que não será realizada com recursos da Ufes nem do Centro de Educação, mas do CT-Infra. 
O conselheiro Itamar Mendes da Silva sinalizou que a rede lógica e de tomadas das salas do 
edifício Paulo Freire não são adequadas, e, ainda, que o wi-fi existente tem limitações, 
impossibilitando a realização das aulas em diversos momentos, sugerindo inclusão na listagem 
de demandas. O presidente disse que conversou com o assessor de gestão sobre revisão da rede 
elétrica. O assessor de gestão disse que não foi recomendada essa troca pelo custo e que a 
demanda fosse sinalizada no momento em que houvesse necessidade. Disse ainda que sobre a 
rede é preciso verificar com a STI. O presidente disse que verificará com a STI a demanda acerca 
acesso à internet e realizará o levantamento da necessidade de troca de tomadas. O presidente 
disse que os pequenos serviços dos prédios estão contemplados em um programa da Ufes 
destinado à reestruturação dos espaços para o retorno híbrido das atividades. O conselheiro 
Soler Gonzalez destacou que as obras e reparos devem atentar para o retorno híbrido e à 
acessibilidade, de forma a balizar as decisões. Após ampla discussão, foram colocadas em 
votação as listagens enviadas pelos síndicos do Centro de Educação, acrescidas da demanda de 
instalação de telas contra mosquitos nas janelas, a ser formalizada pelo síndico do Centro de 
Educação, o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 3.6. Constituição e composição 
da Comissão de Planejamento Orçamentário e financeiro do Centro de Educação. O presidente 
contextualizou que a motivação de criação desta Comissão surgiu com a necessidade de 
acompanhamento dos recursos e sua utilização. Informou que foram realizadas reuniões com 
docentes e TAEs do Centro de Educação que não estavam em férias, neste início do ano, para 
apresentação da proposta, coordenada pelo servidor Rafael Ketley Demuner. Participaram, 
ainda, das reuniões os servidores Diogo Dias Breda, Brett Aloysius Anna Van Loon, Edivânia Rosa 
Evangelista Azevedo e técnicos que atuam na secretaria do Centro de Educação. Após, o 
presidente procedeu à leitura de documento do qual constam atribuições, objetivos e proposta 
de composição dessa Comissão. A respeito da composição, foi apresentada a seguinte proposta 
de composição: 2 servidores TAEs da Direção do Centro de Educação; 1 TAE do PPGE; 1 TAE do 
PPGMPE; 1 TAE da Secretaria Integrada dos Colegiados de cursos de Graduação; 1 TAE da Criarte; 
2 estudantes; representantes docentes e representantes dos núcleos e laboratórios. O 
conselheiro Itamar Mendes da Silva disse que esta comissão é um grupo de trabalho e enquanto 
tal o número de componentes estaria grande, sugerindo redução no número de membros 
representando, por exemplo, por prédios como PPGE, CEI Criarte e etc. e que em outras situações 
a Assessoria de Gestão daria o suporte. A conselheira Andréa Antolini Grijó destacou que a 
composição foi trazida para discussão do Conselho mas que para esclarecimento a ideia não seria 
vincular esta Comissão a prédios físicos mas a instâncias, pois a atribuição seria mais ampla do 
que apenas tratar de orçamentos relacionados a obras. Disse, ainda, que a primeira demanda 
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junto à Proplan foi questionar os indicadores que compõem o orçamento do Centro de Educação 
e que esses são diversos, como: número de estudantes, professores, órgãos, entre outros, 
somando 13 indicadores. Explicou que a perspectiva da Comissão é democratizar a discussão da 
montagem do orçamento, como ele se constitui e o planejamento para seu gasto. Destacou que 
por mais de uma vez a Direção foi surpreendida com prazos curtos para destinação de recursos 
e que a Comissão otimizaria a destinação desses. Reforçou que não está sendo retirada a 
necessidade de apreciação e aprovação pelo Conselho, mas a criação de um grupo que ajude a 
pensar e subsidie as decisões. O conselheiro Edson Pantaleão Alves corrobora com a fala do 
conselheiro Itamar Mendes da Silva sobre o tamanho da Comissão, mas, dentro da perspectiva 
da conselheira Andréa Antolini Grijó, pondera que esse pode ser um exercício interessante, 
compondo com representantes que de fato possam ajudar a gestão a planejar melhor o 
orçamento. O conselheiro Edson Maciel Junior perguntou quantas pessoas seriam indicadas. O 
presidente disse que seriam dez, sem contar os docentes. O conselheiro Edson Maciel Junior 
destacou a necessidade de se pensar no quórum, de modo que este seja mais flexível a fim de 
não prejudicar as atividades e que este grupo seria formado para pensar com antecedência 
questões do Centro de Educação. A conselheira Érica Alcântara Pinheiro de Paula disse que sobre 
a composição foi pensado justamente em incluir os servidores de setores que lidam com 
orçamento da Universidade e que esta é uma demanda muito alta, o que justifica também o 
número de pessoas. Disse, ainda, que a ideia inicial é construir frentes de trabalho dentro da 
Comissão. O conselheiro Soler Gonzalez sugeriu pensar também na formação da Comissão a 
partir dos usos dos recursos, como espaços de aulas (graduação e pós-graduação); espaços 
administrativos; espaços de usos comuns e demandas da biossegurança. A conselheira Regina 
Godinho de Alcântara disse que a iniciativa da constituição da Comissão vai ao encontro do 
princípio da gestão democrática proposta por esta Direção, parabenizando os envolvidos. Disse, 
ainda, que a própria comissão irá entender sua dinâmica e representatividade, não vendo 
problemas na composição. A conselheira Andrea Antolini Grijó sugeriu como composição desta 
Comissão, então, com a presença de representantes por instâncias, a saber: PPGE, PPGMPE, 
Núcleos e Laboratórios, Departamentos, CEI Criarte, Direção, Secretaria de Gestão, Graduação e 
representação estudantil, com a recomendação de que os indicados tenham afinidade com o 
objeto da comissão. A conselheira destacou também a necessidade de fortalecimento na 
participação dos TAEs nas comissões. Disse, ainda, que em função de o Diretório Acadêmico 
Florestan Fernandes (DAFF) ainda não ter inserido a Licenciatura em Educação do Campo nesta 
representação, o DAFF não foi incluído especificamente na composição da Comissão, mas os 
discentes estão contemplados como representação estudantil. Após ampla discussão, o 
presidente colocou em votação a proposta de criação da Comissão de Planejamento 
Orçamentário e Financeiro do Centro de Educação, com composição designada por instâncias, 
ou seja, PPGE, PPGMPE, Núcleos e Laboratórios, Departamentos, CEI Criarte, Direção, Secretaria 
de Gestão, Graduação e representação estudantil, o que foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. Na sequência, foi recomendado que em seis meses seja retomada a discussão no 
Conselho Departamental sobre a composição da Comissão, para avaliação, o que também foi 
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aprovado por unanimidade. 3.7. Documento avulso nº 23068.002426/2021-51 - Indicação de 
representante do Centro de Educação para compor a Comissão Especial para o 
Recredenciamento Institucional 2021. O presidente esclareceu a demanda, dizendo que a 
representante do Centro de Educação nesta Comissão era a professora Claudia Maria Mendes 
Gontijo e informou que o servidor Elias Louzada Neto subsidiará os trabalhos da pessoa indicada 
para substituí-la. O conselheiro Itamar Mendes da Silva disse que por ser uma representação 
estratégica seria interessante que para ocupar este espaço o nome indicado seja do Diretor ou 
da Vice-Diretora. O presidente concordou com o conselheiro Itamar Mendes da Silva que essa 
representação é estratégica e que se o Conselho concordar, ele entraria como titular e a Vice-
Diretora, professora Andrea Antolini Grijó, como suplente. Após, foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade a indicação do Diretor do Centro de Educação, professor Reginaldo 
Célio Sobrinho como titular e da Vice-Diretora, professora Andréa Antolini Grijó, como suplente 
na representação do Centro de Educação na Comissão Especial para o Recredenciamento 
Institucional 2021. Não havendo quórum qualificado para discussão do ponto de pauta. 
4. INFORMES: 4.1. Reunião sobre realização de processos seletivos durante o trabalho remoto. A 
conselheira Érica Alcântara Pinheiro de Paula disse que a reunião foi realizada em janeiro, 
conforme demandado pelo Conselho Departamental, com presença de representação da Progep, 
STI, chefes de departamento e coordenadores de pós-graduação. Além disso, disse que a STI 
encaminhou documento avulso informando que está em fase de desenvolvimento junto com a 
Progep de uma plataforma para processos seletivos.  4.2. Considerações do professor Douglas 
Christian Ferrari de Melo sobre a utilização de fontes em caixa alta em textos. O presidente disse 
que conversou com o professor Douglas Christian Ferrari de Melo e que será solicitado ao DEPS 
que seja incluída uma nota de rodapé no documento de Manifestação da área de História do 
DEPS, pautado na Sessão Extraordinária do Conselho Departamental realizada em 05 de fevereiro 
de 2021, explicando a motivação para o texto ser enviado com fonte em caixa alta. 4.3. Aula 
Inaugural do Centro de Educação. O presidente informou que a Aula Inaugural teve retorno 
muito bom e parabenizou as professoras Andrea Antolini Grijó e Margarete Sacht Góes pelo 
envolvimento neste evento. 4.4.  Portaria nº 72, de 10 de fevereiro de 2021 que permite no 
âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), aos servidores técnico-administrativos 
em educação ausentarem-se do trabalho no dia 17/02/2021 após às 14h, mediante compensação 
de horas posterior. 4.5. O conselheiro Edson Maciel Junior lamentou o falecimento do pai da 
professora Denise Meyrelles de Jesus. 4.6. O conselheiro Edson Maciel Junior informou que o 
DEPS recebeu três professores substitutos e que o professor Vilmar José Borges, efetivo, irá se 
aposentar provavelmente em março. Em função disso, pontuou que o departamento passará a 
contar com três vagas abertas para concurso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente 
declarou encerrada a sessão, ao meio dia e doze minutos. Do que era para constar, eu, Érica 
Alcântara Pinheiro de Paula, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, após lida e 
aprovada, será por mim e pelos presentes assinada. 
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            _____________________________                ____________________________                                    
              Érica Alcântara Pinheiro de Paula                           Reginaldo Célio Sobrinho 
             Secretária do Centro de Educação                      Diretor do Centro de Educação 
 
 
 Conselheiros - Titulares: 
 
Andrea Antolini Grijó (Vice-diretora do CE): _________________________________________ 

Edson Maciel Junior (Chefe do DEPS): ______________________________________________ 

Regina Godinho de Alcântara (Chefe do DLCE): _______________________________________ 

Ines de Oliveira Ramos (Chefe do DTEPE):___________________________________________ 

Margarete Sacht Góes (Coordenadora de Curso - Pedagogia): ___________________________ 

Silvanete Pereira dos Santos (Coordenadora de Curso - Lic. Ed. Campo): ___________________ 

Iguatemi Santos Rangel (Coordenador de Curso - Pedagogia - EAD): ______________________ 

Edson Pantaleão Alves (Coordenador do PPGE):_______________________________________ 

Soler Gonzalez (Coordenador do PPGMPE): __________________________________________ 

Jacyara Silva de Paiva (Representante - CEPE): ________________________________________ 

Itamar Mendes da Silva (Representante - CEPE): ______________________________________ 

Janaína da Silva Costa Antunes (Diretora do CEI-CRIARTE): ______________________________ 

Jair Ronchi Filho (Coordenador dos Núcleos e Laboratórios do CE): ________________________ 

Maria Anna Xavier Serra Carneiro de Novaes (Representante dos TAES):______________________ 

Érica Alcântara Pinheiro de Paula (Representante dos TAES): ________________________________ 

Denis Nunes Moraes (Representante do corpo Discente): _______________________________ 

Alessandra Reinholz Velten (Representante do corpo Discente):___________________________ 

 

 Conselheiros - Suplentes: 
 

João Assis Rodrigues (Subchefe do DEPS):____________________________________________ 

Keila Cardoso Teixeira (Subchefe do DLCE): ___________________________________________ 
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Dulcinéa Campos Silva (Subcoordenadora de Curso - Pedagogia): _________________________ 

Valter Martins Giovedi (Subcoordenadora de Curso - Lic. Ed. Campo):______________________ 

Douglas Christian Ferrari de Melo (Coordenador adjunto do PPGMPE):_____________________ 

Marluce Leila Simões Lopes (Suplente representante - CEPE): ____________________________  

Marcelo Lima  (Suplente representante - CEPE): _______________________________________ 

Lorrana Neves Nobre  (Representante suplente dos TAES): ______________________________ 

Brett Aloysius Anna Van Loon  (Representante suplente dos TAES): ________________________ 

Gabriel Guimarães Nascimento (Representante suplente do corpo Discente): _______________ 

Ully Rodrigues Dias  (Representante suplente do corpo Discente): ________________________ 

 

         
 


