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Ata da primeira Reunião Ordinária da 1 

Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 2 

exercício do ano de dois mil e vinte e três.  3 

No vigésimo sexto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta e sete minutos, 4 

na Sala de Aula 01 reuniu-se, sob a Presidência do Diretor-Geral, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa 5 

Correia, a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, com a presença da Vice-Presidente, Profa. 6 

Dra. Mirian Cristina dos Santos, dos representantes docentes: Prof. Dr. Antonio Henrique Cordeiro 7 

Ramalho (Representante titular do Curso de Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde 8 

Ambiental e Sustentabilidade), Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa (Diretor Pró- Tempore da 9 

Faculdade de Letras e Educação- FALED) Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira (Coordenadora do 10 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas), Profa. Dra. Edna Santos de Souza (Representante 11 

titular junto ao Consepe e Consun), Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias (Representante titular do curso 12 

de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa ), Prof. Dr. Elver Luiz Mayer (Representante titular 13 

do curso de Ciências Biológicas ), Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa (Coordenadora do Curso 14 

de Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade), de forma 15 

remota via plataforma Google Meet por encontrar-se ministrando aula para a turma de Engenharia 16 

Florestal em Canaã dos Carajás, Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga (Diretora da Faculdade de 17 

Ciências Agrárias - FCA). Dos representantes técnico-administrativos: Liliane Rocha Almeida Costa 18 

(Representante titular da Coordenadoria Administrativa - CAD), Luiz Junior Leite Carvalho, que 19 

secretariou a reunião, e Rafael dos Santos Carvalho (Representante titular da Coordenadoria de 20 

Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos - CAAP). Das representantes discentes: Ellen Thaís Pereira de 21 

Castro e Jesliane Freitas de Souza. Participaram como ouvintes a Profa. Dra. Aline Andrade Mourão 22 

e o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Conselheiro (a) que apresentou justificativa de 23 

ausência por escrito: Prof. Dr. Érick Martins Nieri (Representante titular do curso Bacharelado em 24 

Engenharia Florestal), por motivo de férias. O presidente lembrou que a Profa. Dra. Rosangela Dala 25 

Possa (Representante suplente do curso de Engenharia Florestal) também encontra-se de férias. 1. 26 

Informes. A Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos iniciou informando que precisará se ausentar da 27 

reunião às 10h para participar de uma banca. Informou que foi convidada a participar de um GT sobre 28 

Políticas Públicas para Mulheres que está acontecendo na Unifesspa. Acrescentou que está 29 

disponível, caso alguém tenha alguma demanda. Informou, ainda, que fechou três ações referentes a 30 

divulgação do Sisu 2023 como: atividade na praça Céus no dia 08 de fevereiro, atividade na rádio, 31 

aproveitando o momento de fala do prefeito e ações pontuais nas escolas de ensino médio, 32 

concomitante com outras ações de mídia. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa informou que 33 

na semana passada, iniciou o processo seletivo para professor substituto na área de Estudos 34 

Linguísticos da FALED, contudo, a única candidata que apareceu desistiu no decorrer da seleção. 35 

Acrescentou que no dia seguinte as informações foram encaminhadas ao CEPS, com isso, o processo 36 

de seleção foi finalizado, não havendo a necessidade de homologação em Congregação. O presidente 37 

passou os informes referente ao planejamento da instituição. Lembrou que no dia anterior aconteceu 38 

a reunião do Consad onde foi apresentado o PGO 2023, que tem reflexos do governo federal anterior, 39 

atingindo todas as universidades federais como cortes na verbas da educação, ocasionando o não 40 
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pagamento de algumas despesas, como energia elétrica, e que esse acúmulo compromete grande parte 41 

do recurso que a Universidade tem para funcionar até dezembro de 2023, uma vez que do valor de 42 

aproximadamente treze milhões, estão comprometidos nove milhões, e que o saldo de quatro milhões 43 

ficará retido na Administração Superior onde serão priorizadas as seguintes ações: quitar as contas 44 

de 2022, garantir o funcionamento da instituição, assegurar viagem de campo, assistência estudantil, 45 

despesas essenciais de funcionamento e manutenção de contratos vigentes. Acrescentou que não há 46 

previsão de recurso para atuação dos Institutos, a não ser que ocorra alguma complementação pelo 47 

governo federal futuramente. Por outro lado, há a previsão de devolução de recursos retidos em 2022, 48 

por parte da administração superior, referente às turmas de contrato do Instituto. Informou que no ano 49 

passado, em conjunto com as coordenações, foi solicitado junto à Reitoria, Proeg e Seplan, recursos 50 

de viagem de campo para os cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Florestal, sendo reconhecida 51 

essa necessidade e o Instituto será contemplado a partir desse ano. A Profa. Dra. Mirian Cristina dos 52 

Santos complementou que o valor é de R$ 14.034,45 para curso de Ciências Biológicas e R$ 53 

28.068,90 para o curso de Engenharia Florestal. Por último, o presidente informou que a Unifesspa 54 

está mudando o sistema de logística de veículos passando a implementar a locação de frotas de forma 55 

terceirizada, que inclui seguro e manutenção por parte da empresa locadora, e que o Instituto será 56 

contemplado com um carro novo em até no máximo cento vinte dias, e que o atual veículo será levado 57 

para tentar fazer recuperação mecânica, não sendo possível será levado a leilão. 2. Proposição. O 58 

presidente apresentou o pedido para inclusão na pauta de nº 05 da ordem do dia, do projeto de pesquisa 59 

“A Educação das Relações Étnico-Raciais nos projetos político-pedagógicos: uma análise nas 60 

instituições municipais urbanas de São Félix do Xingu no Estado do Pará”, do Prof. Dr. Waldemar 61 

Borges de Oliveira Júnior. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência o 62 

presidente apresentou o pedido de retirada de pauta do ponto nª 06 da ordem do dia “Apreciação de 63 

relatório parcial de projeto de pesquisa e a renovação do referido projeto”, previamente solicitado 64 

pelo Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior, o qual solicita que seja desconsiderado. Abriu-65 

se para votação e aprovou-se por unanimidade. 3. Apreciação de ad referendum. O presidente fez a 66 

leitura da portaria ad referendum nº 0153/2022 que aprova homologação das inscrições para o PSS 67 

do do curso de Letras - Língua Portuguesa, da Faculdade de Letras e Educação - FALED, área de 68 

Estudos Linguísticos, objeto do Edital nº 41/2022-CEPS/UNIFESSPA, de 07 de outubro de 2022, 69 

conforme as informações que seguem: A)- Candidata: CLAUDIANE DA SILVA MENEZES, nº de 70 

inscrição: 202209008598, Situação da Inscrição: deferida; B)- Candidato: CLEDSON MENDONÇA 71 

JUNIOR, nº de inscrição: 202209008599, Situação da Inscrição: deferida; C)- Candidata: TÁSSIA 72 

LOPES DE MORAES FORMACHARI, nº de inscrição: 202210008626, Situação da Inscrição: 73 

deferida; D)- Candidata: YARA DAS CHAGAS FURTADO, nº de inscrição: 202209008592, 74 

Situação da Inscrição: deferida. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 4. Criação de 75 

comissão para reformulação do Regimento Eleitoral. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da 76 

Silva contextualizou o pedido de pauta que se deve aos problemas encontrados no atual Regimento, 77 

principalmente referente a porcentagem e algumas legislações, e ainda pela questão da necessidade 78 

de rever a eleição para Diretores de Faculdade. O entendimento foi pelo envio de e-mail com a 79 

abertura do período de inscrição para apreciação da comissão na próxima reunião ordinária. Abriu-se 80 
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para votação e aprovou-se por unanimidade. 5. Apreciação de projetos de pesquisa. O presidente 81 

fez a leitura do ad referendum nº 04/2023 da coordenação do curso de Ciências Biológicas , bem 82 

como a ficha de avaliação da comissão de projetos do referido curso, que aprova o projeto de pesquisa 83 

“Percepção humana sobre os efeitos das mudanças climáticas”, coordenado pelo Prof. Dr. Joelson 84 

Moreno Brito de Moura, com atribuição de carga horária de 10 horas, e colaboração do Prof. Dr. 85 

Cristiano Bento da Silva e do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, com atribuição de carga 86 

horária de 5 horas, com período de vigência de 02/01/2023 a 31/12/2024. Abriu-se para votação e 87 

aprovou-se por unanimidade. Em sequência, o presidente fez a leitura do ad referendum nº 01/2023 88 

da FALED, bem como a ficha de avaliação da comissão do referido curso, que aprova o projeto de 89 

pesquisa “Estudos de narrativas: representações da mulher na literatura de autoria feminina paraense 90 

Pós-1970”, coordenado pela Profa. Dra. Luciana de Barros Ataide, com atribuição de carga horária 91 

de 10 horas, com período de vigência de 01/03/2023 a 28/02/2024. Abriu-se para votação e aprovou-92 

se por unanimidade. O presidente fez a leitura do ad referendum nº 02/2023 da FALED, que aprova 93 

o projeto de pesquisa “Os traços sintáticos e prosódicos da palavra QU no português falado em São 94 

Félix do Xingu”, coordenado pelo Prof. Dr. Benedito de Sales Santos, com atribuição de carga horária 95 

de 10 horas, com período de vigência de 01/03/2023 a 28/02/2024. Abriu-se para votação e aprovou-96 

se por unanimidade. O presidente fez a leitura do ad referendum nº 03/2023 da coordenação do curso 97 

de Ciências Biológicas , bem como a ficha de avaliação da comissão do referido curso, que aprova o 98 

projeto de pesquisa “Caracterização genômica (Barcoding) de redes de polinizadores invertebrados 99 

nas Plantações de Cacau no Município de São Félix do Xingu-PA”, coordenado pelo Prof. Dr. Divino 100 

Bruno da Cunha, com atribuição de carga horária de 10 horas e colaboração do Prof. Dr. José 101 

Nazareno Araújo dos Santos Junior, com atribuição de carga horária de 5 horas, e ainda do Prof. Dr. 102 

Marcelo Vallinoto de Souza da UFPA, sem atribuição de carga horária, com prazo de vigência de 103 

01/02/2023 a 01/03/2025. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Por último, o 104 

presidente fez a leitura do ad referendum nº 01/2023 da coordenação do curso de Ciências Biológicas, 105 

bem como da ficha de avaliação da comissão do referido curso, que aprova o projeto de pesquisa “A 106 

Educação das Relações Étnico-Raciais nos projetos político-pedagógicos: uma análise nas 107 

instituições municipais urbanas de São Félix do Xingu no Estado do Pará”, coordenado pelo Prof. Dr. 108 

Waldemar Borges de Oliveira Júnior, com atribuição de carga horária de 10 horas, com período de 109 

vigência de 01/04/2023 a 01/03/2025. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 6. 110 

Apreciação de pedido de afastamento para Pós-graduação stricto sensu no país. O técnico Rafael 111 

dos Santos Carvalho informou que recentemente, durante o seu período de férias, participou e foi 112 

aprovado em um processo seletivo de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas 113 

Territoriais e Sociedade na Amazônia – PDTSA, da própria Unifesspa em Marabá. Informou que o 114 

processo de habilitação encerra no dia de amanhã e, caso o seu pedido seja aprovado pela 115 

Congregação, será necessário enviar a documentação para habilitação do vínculo institucional. 116 

Acrescentou que sempre teve o desejo de continuar os estudos, mas não teve o privilégio de seguir 117 

direto, pois teve que dar uma pausa para trabalhar. Lembrou que está há quatro anos no 118 

IEX/Unifesspa, e com a sua aprovação, considerando que não é possível conciliar o trabalho com o 119 

estudo, conversou com a Direção para pedir afastamento durante o período de 03/03/2023 a 120 
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02/03/2025. O presidente complementou que o servidor procurou a Direção para solicitar o 121 

afastamento, a qual manifestou estar de acordo, considerando que não faz sentido ser contra o ensino 122 

e a pesquisa dentro de uma instituição de ensino. Diante disso, o próprio servidor solicitante do 123 

afastamento organizou juntamente com seus colegas de trabalho um planejamento para suprir as 124 

demandas do seu setor durante a sua ausência. Informou que a servidora Kely Cristina Piedade 125 

Martins de Oliveira, que atualmente atua como Secretária de Apoio Acadêmico-Administrativo dos 126 

Cursos de Graduação do IEX, irá assumir a Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos 127 

durante o afastamento. E o setor ocupado pela servidora Kely Cristina Piedade Martins de Oliveira 128 

será assistido pelo servidor Dhionata Sabino da Silva, que atualmente está à frente da Biblioteca, 129 

sobretudo no período de início dos semestres, conforme registrado nos documentos comprobatórios 130 

referente ao ponto de pauta disponibilizado no drive. A Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos 131 

contextualizou dizendo que infelizmente não é uma política da Unifesspa, do governo federal e/ou 132 

instituições federais que os servidores técnicos tenham direito à substituição durante afastamento para 133 

realizar pós-graduação, embora a capacitação profissional faça parte do plano de carreira deles. Disse 134 

que dentro de uma instituição de ensino não tem como ser contra um servidor sair para estudar, mesmo 135 

que faça parte dos planos dele voltar para a instituição ou não, visto que um dos compromissos da 136 

universidade é acreditar no ensino como fator de modificação social. Disse, ainda, que até que se 137 

consiga fazer uma adaptação, haverá perdas, tumultos, com essa nova organização. O Prof. Dr. Carlos 138 

Augusto Carneiro Costa parabenizou a Direção pelas falas pontuais e importantíssimas, sobretudo 139 

pelo fato de o Instituto, por se tratar de uma instituição de ensino, não negar o afastamento de um 140 

servidor para estudar. Destacou que embora não exista a previsão para substituição de saída para 141 

técnico para a capacitação, a instituição está se organizando para a saída do servidor Rafael dos Santos 142 

Carvalho. Acrescentou que a Congregação, diante de outros pedidos da mesma natureza, deve ser 143 

coesa no sentido de favorecer a formação, seja de técnico, seja de docente, que existe a previsão de 144 

seleção para contratação de substituto, pois será muito importante para o Instituto a formação de 145 

todos. O presidente complementou dizendo que dentro da legalidade e havendo planejamento para 146 

que o serviço público não seja prejudicado, a Direção sempre será a favor da saída dos servidores. A 147 

Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias parabenizou o servidor e a Direção pela condução do processo e pela 148 

organização do setor. Lembrou que acompanhou a reivindicação dos técnicos durante a estatuinte e 149 

destacou o fato de tratar-se de uma reivindicação antiga da categoria. Por ser o primeiro afastamento 150 

de técnico, considerou um avanço para o Instituto. Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze 151 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 7. Validação de avaliação de estágio 152 

probatório. O presidente apresentou o plano de trabalho e a ficha de avaliação referente ao primeiro 153 

ciclo do estágio probatório da Profa. Dra. Aline Andrade Mourão SIAPE nº 1133043, correspondente 154 

ao período de 21/02/2022 a 21/12/2022, com nota 10 e conceito Excelente. Destacou que a avaliação 155 

foi realizada pelo Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, na qualidade de chefia imediata a que a 156 

servidora esteve subordinada em maior tempo. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa ressaltou 157 

que a servidora tem demonstrado empenho, dedicação e se dedicado com as questões da instituição. 158 

Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por parte do Prof. 159 

Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa. Logo após, às 9h46min a Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos 160 
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deixou a reunião como informado no início da reunião. 8. Homologação de parecer de progressão 161 

por desempenho acadêmico docente, processo eletrônico nº 23479.021953/2022-12. O presidente 162 

leu o parecer de progressão funcional por desempenho acadêmico da Profa. Dra. Nayara da Silva 163 

Camargo, elaborado pela comissão, composta pelos professores Dra. Rosangela Dala Possa, Dr. 164 

Divino Bruno da Cunha e Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, que atribuiu 735 (setecentos e trinta 165 

e cinco) pontos, portanto, favorável à solicitação da requerente. Em seguida, o presidente fez a leitura 166 

do termo de ciência e concordância ao parecer da comissão avaliadora, assinado pela servidora 167 

avaliada. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 9. Instituição de comissão de 168 

avaliação de progressão docente, processo eletrônico nº 23479.000342/2023-11. O presidente 169 

informou que a referida comissão fará a avaliação do pedido de progressão por desempenho 170 

acadêmico da Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos. Em seguida, leu o e-mail enviado aos docentes 171 

que farão parte da comissão, a saber: Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga (Titular-Presidente); 172 

Profa. Dra. Luciana de Barros Ataide (Titular); Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira (Titular) e Prof. 173 

Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva (suplente). Em seguida, leu a resposta dos docentes com o 174 

aceite em participar da comissão avaliadora. Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze votos 175 

favoráveis e uma abstenção por ausência por parte da interessada. 10. Apreciação de pedido de 176 

ensino domiciliar de discente de Engenharia Florestal. A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga 177 

informou que o pedido trata do discente Jessé Barros Costa, muito dedicado, possui um alto 178 

rendimento, que atualmente mora no município para estudar, entretanto a família reside em Tucuruí-179 

PA. Acrescentou que o mesmo tem um filho que precisa fazer uma cirurgia que exigirá muitos 180 

cuidados no pós-cirúrgico, sendo que o discente será o responsável por estes cuidados. Nesse sentido, 181 

o mesmo protocolou um requerimento de exercício domiciliar junto à FCA, contudo, a resolução da 182 

Unifesspa que trata sobre essa questão não contempla o exercício domiciliar em que o doente é um 183 

familiar. Acrescentou ainda, que o colegiado do curso decidiu favoravelmente ao pedido do discente, 184 

com isso foi enviado um processo para a Proeg solicitando o exercício domiciliar, mas, o processo 185 

retornou com despacho falando da impossibilidade do atendimento, visto que não existe legislação 186 

específica para tal situação e ainda recomendando que o Instituto delibere sobre o caso em questão, e 187 

proceda o registro em ata. A Profa. Dra. Edna Santos de Souza contextualizou que em conversa com 188 

uma servidora da Proeg a mesma disse que haveria duas alternativas: a de se levar para o Consepe, o 189 

que poderia levar muito tempo, ou a de deliberar na Congregação, que seria mais rápido, uma vez 190 

que o instituto tem autonomia para tomar essas decisões de casos específicos e que a decisão do curso 191 

foi a de deliberar em Congregação. O técnico Rafael dos Santos Carvalho lembrou que o Instituto, 192 

seguindo a recomendação do CRCA, tem realizado pedidos de exercício domiciliar por até três meses. 193 

Indagou se há uma data que o discente solicitou, se ele comprometeu em apresentar atestado, ou 194 

agendamento da cirurgia do filho, visto que apresentou apenas um laudo psicológico, e se o mesmo 195 

tem condições de cursar as disciplinas, caso tenha seu exercício domiciliar aceito. Em resposta, a 196 

Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga disse que o curso pode solicitar ao aluno documentos 197 

complementares, se for necessário. O técnico Rafael dos Santos Carvalho disse que entende que, 198 

independentemente do parecer da Congregação, o mesmo deve ser levado para a manifestação do 199 

Consepe por se tratar de um caso omisso. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e a Profa. Dra. 200 
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Elaine Ferreira Dias sugeriram solicitar um ad referendum do reitor para evitar que o aluno seja 201 

prejudicado, até que o Consepe se manifeste sobre o assunto. Após as discussões, não havendo 202 

manifestação contrária às sugestões apresentadas, o presidente colocou o pedido em votação e 203 

aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por ausência por parte da Profa. Dra. 204 

Mirian Cristina dos Santos, que ausentou-se da reunião pelo motivo relatado anteriormente. 11. 205 

Apreciação do calendário de reuniões Ordinárias da Congregação referente ao ano de 2023. O 206 

presidente apresentou a proposta de calendário de reuniões ordinárias da Congregação para o ano de 207 

2023 desta forma: 2ª reunião ordinária: dia 9 de fevereiro (quinta-feira) ; 3ª reunião ordinária: dia 16 208 

março (quinta-feira); 4ª reunião ordinária: 6 de abril (quinta-feira); 5ª reunião ordinária: dia 11 de 209 

maio (quinta-feira); 6ª reunião ordinária: 15 de junho (quinta-feira); 7ª reunião ordinária: 13 de julho 210 

(quinta-feira); 8ª reunião ordinária: 10 de agosto (quinta-feira); 9ª reunião ordinária: 21 de setembro 211 

(quinta-feira); 10ª reunião ordinária: 5 de outubro (quinta-feira); 11ª reunião ordinária: 09 de 212 

novembro (quinta-feira) e 12ª reunião ordinária: 07 de dezembro (quinta-feira). Abriu-se para votação 213 

e aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por ausência por parte da Profa. Dra. 214 

Mirian Cristina dos Santos, que ausentou-se da reunião pelo motivo relatado anteriormente. Não 215 

havendo nada mais a tratar, o Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os 216 

congregados, e, às dez horas e dezoito minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi 217 

lavrada a presente Ata, que, após aprovada, vai assinada digitalmente pelo Presidente da reunião e 218 

pelos demais congregados presentes. 219 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 09:05 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 09:46 ) 
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA 

DIRETOR DE FACULDADE

1879105

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 11:40 ) 
LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

2385700

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 10:01 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2401577

(Assinado digitalmente em 01/02/2023 16:05 ) 
LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

3061607

(Assinado digitalmente em 01/02/2023 20:47 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

DIRETOR DE FACULDADE

1941734

(Assinado digitalmente em 01/02/2023 16:12 ) 
DANIELLY BRITO DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3146599

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 09:06 ) 
EDNA SANTOS DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1037153

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 09:59 ) 
ELVER LUIZ MAYER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1122076

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 15:34 ) 
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA 

DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

1318039

(Assinado digitalmente em 02/02/2023 09:58 ) 
MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS 

DIRETOR-ADJUNTO

3212096

(Assinado digitalmente em 01/02/2023 21:11 ) 
GABRIELA PARANHOS BARBOSA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1966824

(Assinado digitalmente em 01/02/2023 22:38 ) 
ANTONIO HENRIQUE CORDEIRO RAMALHO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3306662
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