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Ata da nona Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 1 

exercício do ano de dois mil e vinte um. No oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte um, 2 

às oito horas e quatro minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 3 

nº 03/2020, reuniu-se, sob a Presidência da Diretora Geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, 4 

a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes, Prof.ª Dr.ª Ananza 5 

Mara Rabello, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. 6 

Dr. Edson de Freitas Gomes, Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, 7 

Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo. Representantes 8 

técnico-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e Rafael dos Santos Carvalho. Representante 9 

discente Caroline Lopes Rodrigues. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª 10 

Danielly Brito de Oliveira, o Prof. Dr. Érick Martins Nieri, o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da 11 

Silva, o técnico-administrativo Dhionata Sabino da Silva e a discente Dozilene Conceição Barbalho. 12 

1. Informes. A presidente, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, iniciou informando sobre a previsão de 13 

avaliação dos três cursos do Instituto pelo MEC em 2022. Complementou dizendo sobre a 14 

necessidade de se tomar algumas medidas, como a instituição de uma comissão para elaboração da 15 

minuta de autoavaliação periódica do Instituto. Sugeriu a abertura do período de inscrição para os 16 

interessados a iniciar na próxima semana. Informou sobre a necessidade de criar normas sobre o uso 17 

dos laboratórios. Sugeriu aos coordenadores de laboratórios que pensem nessa questão, sobretudo 18 

na data de entrega das minutas. Em seguida lembrou que recentemente recebeu um vídeo e um 19 

memorando informando sobre o retorno das atividades presenciais, o que gerou muitas dúvidas. 20 

Informou que recentemente ocorreu uma reunião com a DSQV, em que estavam presentes também 21 

representantes da Proeg e Progep. Na ocasião, os campi fora de sede colocaram as suas 22 

especificidades, sobretudo o acesso às questões básicas de saúde. Informou que o desfecho da 23 

reunião foi a prorrogação do prazo de retorno para novembro, considerando a necessidade dos 24 

institutos se organizarem para o retorno. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga complementou 25 

dizendo que participou da reunião e que vários questionamentos foram feitos, sobretudo a falta de 26 

diálogo e a falta de respostas por parte da universidade sobre o real motivo do retorno das atividades 27 

presenciais. Indagou se não seria o caso de abrir uma proposição para discutir melhor sobre o 28 

assunto. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo informou que participou da reunião e que foi 29 

enfatizado durante a mesma a existência de uma instrução normativa do governo federal que exige 30 

o retorno das atividades presenciais, exceto para pessoas com comorbidades, ou que convivam com 31 

pessoas que as tenham, com isso, outras universidades estão voltando. Informou que haverá reuniões 32 

com os Institutos sobre a questão do retorno e que outras questões podem ser tratadas como o 33 

transporte de servidores para o campus. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello enfatizou que a reunião 34 

foi importante para mostrar a insatisfação e que a Unifesspa declarou não ter condições mínimas 35 

para o retorno seguro neste momento. Lembrou que recentemente as coordenações de curso e os 36 

técnico-administrativos do IEX enviaram questionamentos à administração superior, não se obteve 37 

respostas e que a orientação foi de que os questionamentos fossem enviados ao comitê de 38 

acompanhamento à Covid-19. A presidente destacou que levou várias questões, sobretudo a 39 

aplicação de testes para os servidores e o fornecimento de EPIs. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro 40 
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Costa defendeu a cobrança de uma atitude da sede referente ao transporte dos servidores para o 41 

campus, além das questões sanitárias levantadas. A Prof.ª Josiane Silva Costa Bruzinga reiterou que 42 

a questão sanitária deve ser tratada com prioridade e que a universidade deve dizer o motivo pelo 43 

qual as atividades não podem continuar a serem executadas de forma remota. A presidente ressaltou 44 

que durante a reunião o pró-reitor de gestão de pessoas, Marcel Ferreira Miranda, disse não haver 45 

normas sobre o trabalho remoto. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia destacou que consta no 46 

primeiro artigo da resolução que o retorno deve ser gradual e seguro e que a universidade não está 47 

garantindo a segurança, indo contra a própria instrução. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo 48 

informou sobre a existência de uma minuta que trata sobre a prorrogação do prazo máximo para 49 

colação de grau de alunos que necessitam fazer a prova do Enade 2021. Destacou que o curso de 50 

Letras do IEX se inclui nessa situação. Disse que falará melhor nas proposições. O técnico Rafael 51 

dos Santos Carvalho defendeu que a alteração do calendário é importante devido ao curso de Letras 52 

ter sido selecionado para realizar o Enade 2021. Informou que os alunos selecionados para o exame 53 

só podem colar grau após a sua realização e a emissão do relatório de regularidade pelo INEP, o que 54 

comprometeria o calendário acadêmico atual. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri informou que o 55 

convênio referente à oferta de turma extra de Engenharia Florestal em Canaã dos Carajás seguiu 56 

todos os trâmites dentro da Unifesspa e que agora está com a prefeitura do município. Informou, 57 

ainda, sobre a publicação do Edital nº 17/2021 que dispõe sobre a oferta dos cursos que iniciarão 58 

em março de 2022 no município de Canaã dos Carajás. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira 59 

informou sobre o resultado do processo seletivo simplificado de estágio não obrigatório do IEX, 60 

objeto do Edital nº 08/2021, sendo que a discente Caroline Lopes Rodrigues foi aprovada e em breve 61 

atuará no Laboratório de Informática em atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do 62 

laboratório. Destacou que o Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha será o professor supervisor da 63 

estagiária, a quem agradeceu por ter participado e contribuído com o processo seletivo. A presidente 64 

destacou que duas discentes do curso de Letras foram aprovadas, desse modo, há uma candidata 65 

aprovada para reserva de vaga. Segundo a presidente, a estagiária aprovada deve desenvolver suas 66 

atividades de estágio no setor de Bibliotecas do Instituto. O técnico Rafael dos Santos Carvalho 67 

informou que recentemente um professor apresentou uma situação de plágio, com isso, foi realizada 68 

uma reunião entre a direção, direção adjunta e coordenação do curso de Letras, em que se verificou 69 

a necessidade de provocar os outros cursos sobre essa questão, uma vez que não existe um 70 

instrumento específico sobre o assunto. Sugeriu a necessidade de se elaborar um documento sobre 71 

a questão do plágio. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia perguntou em qual instância ocorreu 72 

o plágio, ou seja, se com trabalho acadêmico ou no trabalho de conclusão do curso, e se o aluno foi 73 

instruído antes do ocorrido, já que existe a lei nº 9610/98 que trata das situações de plágio. A 74 

presidente defendeu a necessidade de realizar oficinas e palestras para orientar os alunos sobre essa 75 

questão, e ainda, a necessidade de se ter um documento para tratar de questões disciplinares. A Prof.ª 76 

Dr.ª Nayara da Silva Camargo disse que a punição ao aluno pode ocorrer apenas no âmbito 77 

acadêmico e disse ser fundamental orientar os alunos do instituto sobre essa questão, sobretudo no 78 

início do curso. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa destacou que o professor em questão 79 

detectou a situação de plágio após o lançamento do conceito em sistema. Destacou, ainda, que a 80 
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FALED pensou na possibilidade de se criar um instrumento normativo interno para tratar da 81 

questão. A presidente realizou uma consulta sobre abertura de prazo de inscrição de comissão para 82 

elaboração do documento. Não houve manifestação. O técnico Rafael dos Santos Carvalho sugeriu 83 

que os cursos discutam sobre essa questão e em outro momento o assunto voltaria a ser discutido 84 

no âmbito da unidade. 2. Proposições. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga propôs a inserção 85 

do ponto “Posicionamento do IEX sobre o retorno dos servidores com função administrativa”. 86 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Propôs ainda a inserção do ponto 87 

“Posicionamento do IEX sobre a minuta que aprova as alterações no Calendário acadêmico dos 88 

períodos letivos 2020.4, 2021.3 e 2021.4 e o Calendário acadêmico do ano letivo de 2022”. Abriu-89 

se para votação e aprovou-se por unanimidade. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri propôs a inserção 90 

do ponto “Adequações de questões relacionadas ao concurso objeto do Edital nº 06/2020”. Justificou 91 

o pedido dizendo se tratar de dúvidas sobre questões da resolução do IEX sobre a segunda etapa e 92 

fase final do concurso. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. O Prof. Dr. Carlos 93 

Augusto Carneiro Costa propôs a inserção do ponto “Apreciação de criação de comissão para 94 

elaboração de Regulamento Interno da FALED sobre abreviação de curso de Letras-Língua 95 

Portuguesa”. Justificou que recentemente o curso recebeu um requerimento de uma discente e, com 96 

isso, aprovou a constituição dessa comissão que elaborará um regulamento. Abriu-se para votação 97 

e aprovou-se por unanimidade. A seguir propôs a inserção do ponto “Apreciação de retificação da 98 

composição da banca do concurso Leitura e Produção Textual objeto do Edital nº 06/2020”. Abriu-99 

se para votação e aprovou-se por unanimidade. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri propôs a inserção 100 

do ponto “Apreciação de retificação da composição da banca do concurso Modelagem e Manejo de 101 

Florestas Plantadas objeto do Edital nº 06/2020”. Abriu-se para votação e aprovou-se por 102 

unanimidade. 3. Apreciação de ad referendum. A presidente apresentou a portaria ad referendum 103 

nº 0106/2021 que aprova, considerando o Edital nº 06/2021 IEX de bolsas de Monitoria Geral e de 104 

Laboratório, as alterações, a saber: I) O remanejamento de 01 bolsa de monitoria geral, não 105 

preenchida, da disciplina INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS (LIEX01005), da 106 

Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, para a disciplina EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL E 107 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (FLOR04165), do Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva; II) A 108 

inclusão do discente Marcello Matos dos Santos como aprovado no processo seletivo (Edital nº 109 

06/2021 IEX), referente a vaga de monitoria geral remanejada, conforme inciso 1, do Art. 1, para a 110 

disciplina de EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA. 111 

(FLOR04165); III) O remanejamento de 01 bolsa de monitoria de laboratório, não preenchida, da 112 

disciplina EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA CIENTÍFICA (LBIO04116), da Prof.ª Dr.ª 113 

Danielly Brito de Oliveira, para a disciplina ECOFISIOLOGIA VEGETAL (LBIO04139), da Prof.ª 114 

Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali; IV) A inclusão da discente Telma de Souza Araújo Santos 115 

como aprovada no processo seletivo (Edital nº 06/2021 IEX), referente a vaga de monitoria de 116 

Laboratório remunerada, conforme inciso III, do Art. 1, para a disciplina ECOFISIOLOGIA 117 

VEGETAL (LBIO04139), da Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali; V) A inclusão de 01 118 

vaga para voluntário para a disciplina EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA CIENTÍFICA 119 

(LBIO04116), da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira; VI) A inclusão da discente Joyce Marielle 120 
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Ferreira Nonato como aprovada no processo seletivo (Edital nº 06/2021 IEX), referente à vaga para 121 

voluntário, conforme inciso V, do Art. 1, para a disciplina EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA 122 

CIENTÍFICA (LBIO04116), da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira; VII) A inclusão de 02 vagas 123 

para voluntário de monitoria de laboratório para a disciplina ECOFISIOLOGIA VEGETAL 124 

(LBIO04139), da Prof.ª. Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali; VIII) A inclusão das discentes 125 

Vanessa Kiua Macedo e Valeria Lerisa de Azevedo Souza como aprovadas e classificadas referentes 126 

às vagas para voluntário, conforme inciso VII, do Art. 1, para a disciplina ECOFISIOLOGIA 127 

VEGETAL (LBIO04139), da Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali. Abriu-se para votação 128 

e aprovou-se por unanimidade. 4.Validação de estágio probatório. A presidente apresentou o 129 

plano de trabalho e a ficha de avaliação parcial referente ao segundo ciclo do estágio probatório, 130 

correspondente ao período de 16/11/2020 a 06/05/2021, da Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares 131 

Miranda, Siape nº 1044802, com nota 10 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e 132 

aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente apresentou o plano de trabalho e a ficha de 133 

avaliação referente ao segundo ciclo do estágio probatório do Prof. Dr. Érick Martins Nieri, Siape 134 

nº 3159737, com nota 10 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por 135 

unanimidade. 5. Atualização da representação discente junto ao Colegiado de Letras. O Prof. 136 

Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa informou que a atual representante Simone Sueyla Silva Soares 137 

está finalizando o curso e pediu para sair da representação do Colegiado. Informou, também, que o 138 

Colegiado aprovou a indicação de Elisangela Rodrigues da Silva (titular), da turma de 2021 e Anna 139 

Beatriz Moura Duarte (suplente), da turma de 2019, como novas representantes discentes junto ao 140 

Colegiado. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em seguida, às 10h25min, 141 

registrou-se o ingresso na sala virtual de reuniões do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, 142 

representante docente do curso de Letras. 6. Homologação de projetos de ensino, pesquisa e 143 

extensão. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo fez uma contextualização do projeto de pesquisa 144 

interdisciplinar com perspectiva extensionista aprovado no Colegiado de Letras, coordenado por 145 

ela, intitulado “São Félix do Xingu, município bilíngue: políticas públicas e documentação 146 

sociocultural e linguística Mebêngôkre”, a ser executado no período de 01/05/2021 a 01/05/2023, 147 

com carga horária de 10 horas, com a colaboração dos seguintes membros: Antônio Almir Silva 148 

Gomes; Bà’ykajyr Kayapó; Beatriz de Almeida Matos; Bepgôgôti Kayapó; Bepdjà Kayapó; 149 

Claudiane da Silva Menezes; Clédson Mendonça Junior; Davi da Silva Meneses; Dilcilene da Silva 150 

Menezes; Elicia das Mercês Batista da Silva; Maria Cristina Macedo Alencar; Michelly Silva 151 

Machado; Nilson Santos Trindade e Pàtkôre Kayapó. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove 152 

votos favoráveis, uma abstenção por parte da interessada, Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo, uma 153 

abstenção por problemas de conectividade e uma abstenção por ausência por parte do Prof. Dr. Elver 154 

Luiz Mayer, que registrou no chat que se ausentaria da reunião temporariamente para atender a 155 

imprensa. Em sequência a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo fez uma contextualização do projeto 156 

de natureza ensino coordenado por ela, intitulado: “Formação de pesquisadores Indígenas: leitura e 157 

produção de textos acadêmicos interculturais”, a ser executado no período de 16/08/2021 a 158 

31/12/2021, com a colaboração da discente Vanessa Bonfim dos Santos, graduanda do curso de 159 

Letras do IEX. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por 160 
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parte da interessada, Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo; uma abstenção por problemas de 161 

conectividade e uma abstenção por ausência por parte do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, que registrou 162 

no chat que se ausentaria da reunião temporariamente para atender a imprensa. 7. Adequações de 163 

questões relacionadas ao concurso objeto do Edital nº 06/2020. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri 164 

informou que este ponto surgiu com a leitura do edital do concurso (nº 06/2020), a resolução do 165 

concurso do IEX (nº 002, de 22 de julho de 2019) e a resolução nº 222, de 27 de julho de 2018. 166 

Mencionou o ponto 14.1 do Edital nº 06/2020 que rege o certame. Informou que no processo de 167 

leitura, observou-se que somente na primeira etapa há a definição, em ambas resoluções, de uma 168 

casa decimal a ser aplicada para definição da nota final. Com isso, na segunda etapa e no resultado 169 

final não há a definição da casa decimal a ser utilizada. Por último, citou o artigo 25 da resolução nº 170 

002, de 22 de julho de 2019, do IEX. Propôs a padronização para uma casa decimal, conforme a 171 

ABNT 5891. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Apreciação de criação de 172 

comissão para elaboração de Regulamento Interno da FALED sobre abreviação de curso de 173 

Letras-Língua Portuguesa”. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa informou que o curso 174 

recebeu por parte de uma discente, um requerimento baseado no regulamento de graduação, em que 175 

solicita a abreviação do curso. Com isso, o Colegiado do curso aprovou a criação de uma comissão 176 

que irá elaborar o regulamento interno da FALED sobre a abreviação do curso, a saber: Prof. Dr. 177 

Carlos Augusto Carneiro Costa, presidente; Prof. Dr.ª Mirian Cristina dos Santos, suplente; 178 

Dhionata Sabino da Silva, titular; Me. Kely Cristina Piedade Martins, suplente; Elisangela 179 

Rodrigues da Silva, titular e Anna Beatriz Moura Duarte, suplente. Abriu-se para votação e aprovou-180 

se por unanimidade. 9. Apreciação de retificação da composição da banca do concurso Leitura 181 

e Produção Textual objeto do Edital nº 06/2020. Após discussões, o encaminhamento foi pela 182 

retirada de pauta devido a necessidade de discutir certos pontos no âmbito do Colegiado do curso 183 

de Letras. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 10. Apreciação de retificação da 184 

composição da banca do concurso Modelagem e Manejo de Florestas Plantadas objeto do 185 

Edital nº 06/2020. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri lembrou que o concurso ficou suspenso durante 186 

o período de maio a setembro de 2021 devido a pandemia. Informou que a Prof.ª Dr.ª Sintia Valerio 187 

Kohler membra externa titular, solicitou a saída por motivos particulares. Com isso, o curso aprovou 188 

a nova composição da banca do concurso público para o cargo de professor magistério superior com 189 

o tema "Modelagem e Manejo de Florestas Plantadas", objeto do Edital n.º 06/2020 da Unifesspa, 190 

através do ad referendum nº 18/2021, emitido pela coordenação do curso de Bacharelado em 191 

Engenharia Florestal, a saber: Érick Martins Nieri - IEX/UNIFESSPA - Presidente Titular; Edna 192 

Santos de Souza - IEX/UNIFESSPA - Presidente Suplente; Karen Cristina Pires da Costa - 193 

IEDAR/UNIFESSPA - Membro Interno Titular; Fernando Michelotti - IEDAR/UNIFESSPA - 194 

Membro Interno Suplente; Rodrigo Geroni Mendes Nascimento - UFRA - Belém-PA - Membro 195 

Externo Titular; Rafael Rode - IBEF/UFOPA - Santarém-PA - Membro Externo Suplente. Abriu-196 

se para votação e aprovou-se por unanimidade. 11. Posicionamento do IEX sobre o retorno dos 197 

servidores com função administrativa. A Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo informou que 198 

chegou um e-mail da Ascom com informações adicionais sobre o retorno das atividades 199 

administrativas presenciais na Unifesspa. Em seguida fez a leitura do mesmo onde verificou-se que 200 
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o período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2021 será de adaptação das rotinas de trabalho e 201 

de construção de soluções adequadas à realidade de cada unidade, e estipula o dia 16 de novembro 202 

a nova data para o pleno retorno presencial das atividades administrativas. Após as discussões o 203 

entendimento foi de registar em ata os questionamentos enviados anteriormente à administração 204 

superior, que não se obteve respostas até o momento, a saber: 1) Quais seriam as atividades a serem 205 

realizadas presencialmente pelas coordenações de curso e técnicos que não poderiam ser realizadas 206 

remotamente, como tem sido feito desde março de 2020, já que não haverá atendimento ao público? 207 

2) Há algum relatório de análise sanitária ou dados sanitários que a Unifesspa realizou ou teve 208 

acesso, em relação à situação da pandemia em cada um dos municípios que possuem campi? 3) A 209 

Unifesspa possui um plano de disponibilização de EPIs (máscaras e álcool em gel) em quantidades 210 

suficientes para o retorno das atividades administrativas presenciais até a data prevista? 4) A 211 

Unifesspa tem um protocolo de atuação na hipótese de contaminação de seus servidores pela Covid-212 

19 a partir do retorno das atividades administrativas no dia 13 de outubro? 5) Qual a possibilidade 213 

de os Institutos terem autonomia em relação à obrigatoriedade do retorno das atividades 214 

administrativas presenciais, considerando a singularidade de realidade de cada um? Por último, além 215 

de cobrar as respostas aos questionamentos, o entendimento foi de solicitar uma reunião com a 216 

PROGEP e DSQV para tratar das especificidades do Instituto. Abriu-se para votação e aprovou-se 217 

por unanimidade. 12. Posicionamento do IEX sobre a minuta que aprova as alterações no 218 

Calendário acadêmico dos períodos letivos 2020.4, 2021.3 e 2021.4 e o Calendário acadêmico 219 

do ano letivo de 2022. Após sugestões e discussões, não havendo um posicionamento, o 220 

encaminhamento foi de que a questão seja discutida em reunião extraordinária da Congregação, a 221 

ser marcada para o dia 18 de outubro às 15h. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião 222 

agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às treze horas e doze 223 

minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após 224 

aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.  225 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 18/10/2021 18:26 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 18/10/2021 16:04 ) 
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

1879105

(Assinado digitalmente em 18/10/2021 15:59 ) 
EDSON DE FREITAS GOMES 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1454484

(Assinado digitalmente em 20/10/2021 15:11 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 
DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

2401577

(Assinado digitalmente em 19/10/2021 10:44 ) 
NAYARA DA SILVA CAMARGO 

DIRETOR ADJUNTO DE INSTITUTO

2418330

(Assinado digitalmente em 18/10/2021 15:59 ) 
ANANZA MARA RABELLO 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

3061183

(Assinado digitalmente em 18/10/2021 14:54 ) 
LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

3061607

(Assinado digitalmente em 18/10/2021 17:00 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1941734

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 23:01 ) 
ARINALDO PEREIRA DA SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3147145

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 17:15 ) 
ELVER LUIZ MAYER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1122076

(Assinado digitalmente em 20/10/2021 10:20 ) 
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1318039
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