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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGPE/CECH 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33066559 - h�p://www.ufscar.br 
  

 

 

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPG-PPGPE

 

Data e horário: 23/ nov / 2020 às 8h00

Local: via Google Meet pelo link h�ps://meet.google.com/whj-kcsz-�h

 

Presidência: Profa. Dra. Dulcimeire Aparecida Volante Zanon e Profa. Dra. Maria do Carmo de Sousa

Membros presentes: Aron Affonso Volante, Cleonice Tomazze�, Dijnane Fernanda Vedova�o Machado,
Douglas Ap. Campos, Dulcimeire Ap. Volante Zanon, Fernando Galizia, Isadora Gregolin, Josimeire M
Julio, Juliana Rink, Maria do Carmo de Sousa, Paulo Sergio Bretones, Renata Prens�eter Gama e Wania
Tedeschi.

 

1. APRECIAÇÃO E ASSINATURA DE ATAS

 

Ata da 3ª Reunião Extraordinária da CPG-PPGPE, conforme documento SEI nº 0265721.

Assinatura das Atas das Reuniões já aprovadas anteriormente.

Há Atas ainda sem assinar

Dulcimeire e Maria assinam como Presidente e Vice-presidente, os membros assinam
como "docentes" e os membros externos (Juliana, Wania e Tiago) ainda precisam
aguardar aprovação de mudança na solicitação de inclusão de membros externos à
plataforma.  

 

2. COMUNICAÇÕES

2.1 – Comunicações da Presidência

Envio do arquivo, conforme documento SEI nº 0284106, das a�vidades realizadas pelos docentes
ao longo de 2020 para serem inseridas na Plataforma Sucupira (não presentes no La�es): envio até
18/12/2020;

Atraso nos pareceres do Comitê de É�ca devido ao elevado nº de solicitações;

Envio por e-mail (ppgpe@ufscar.br; mdcsousa@ufscar.br; dulci@ufscar.br) de solicitação de ponto
de pauta para qualquer assunto relacionado aos orientandos;

Todas as disciplinas do Programa foram ministradas no quadriênio 2017-2020;

https://meet.google.com/ctk-gfsy-dox
mailto:ppgpe@ufscar.br
mailto:mdcsousa@ufscar.br
mailto:dulci@ufscar.br
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Envio e aprovação do empenho 2020 pela ProPG, conforme documentos SEI nº 0284107 e
0284108.

 

2.2 – Comunicações dos Membros

1. Isadora: “Na defesa da minha orientanda Catarina Roberta Rosse�, que ocorreu hoje (18/11),
contamos na plateia com a par�cipação de um ex-aluno dela da ETEC-Educação Básica, que havia
par�cipado em 2014 do �po de projeto que ela desenvolve como professora de português e
analisa na dissertação (uso de produção audiovisual como recurso para leitura de clássicos da
literatura e desenvolvimento de leitura crí�ca). Ao término da defesa, o aluno disse que estava
par�cipando pois acreditava que aquele projeto �nha sido muito importante para a vida dele e
decisivo inclusive para que ele fosse fazer matemá�ca e, agora, viesse prestar mestrado conosco.
Ele está matriculado no PPGPE com a Wania como orientadora, chama-se André Cristóvão Sousa.
Acho importante esse relato pois nos indica um �po de impacto do PPGPE nas escolas e nos
alunos”.

2. Procedimentos para o Exame de Qualificação no ProPGWeb 

Passos prévios a serem realizados entre orientador(a) e aluno(a)

Verificar o relatório sinté�co de prazos no ProPGWeb;

Verificar no Histórico Escolar o cumprimento do número de créditos (36 créditos em
disciplinas), aprovação tanto nas 2 disciplinas obrigatórias e na Proficiência em língua
estrangeira;

Salvar uma cópia Histórico Escolar para anexar no ProPGWeb na solicitação;

Configurar a Banca indicando membro �tular (externo e interno), membro suplente
(externo e interno) e presidente �tular (orientador), sendo todos com �tulo de doutor,
conforme Regimento PPGPE, § 2, do Art 30;

Encaminhar a solicitação de dados aos membros da Banca: Nome completo, Ins�tuição,
data de nascimento, RG (exatamente como no documento original e com data de
emissão), CPF, E-mail e Telefone.

No sistema:

1. Aluno: entra no sistema, preenche os dados e anexa o Histórico Escolar.

2. Orientador: assim que o aluno preenche os dados para o Exame de Qualificação, o
orientador receberá um email com a indicação da solicitação realizada pelo(a) discente.
O orientador deverá acessar o ProPGWeb para validar ou negar a solicitação. Verificar os
dados de cada docente (os dados verificados aqui serão veiculados no Cer�ficado que
será emi�do automa�camente ao término do Exame). As informações serão
automa�camente encaminhadas para a Coordenação para inserção como ponto de
pauta na CPG.

3. CPG: aprovará ou negará a solicitação de Exame.

4. Secretaria/Coordenação: acessa o ProPGWeb, após a CPG, para dar o
encaminhamento e nesse momento a documentação fica disponível no perfil do(a)
orientador(a) para preenchimento da realização do Exame.

5. Orientador(a): na data do Exame, na presença dos membros da banca, acessar o
ProPGWeb e preencher os dados referentes ao Exame (informar se o Exame ocorreu, o
parecer, etc), conforme deliberação na 51ª CPG.

6. ProPGWeb: o sistema automa�camente encaminhará o cer�ficado de realização do
Exame para cada membro envolvido.
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3. ORDEM DO DIA

 

3.1 – Homologadas as Solicitações de Homologação de Diploma

Junio Pereira Virto de Oliveira. Título: "Grupos opera�vos: a construção do conhecimento mediante uma
relação dialógica". Orientador(a): Profa. Dra. Josimeire Meneses Julio. Conforme documento SEI
nº 0274890.

Inclusão

Victor Souza Lyra. Título: Prá�cas de observação astronômica no ensino médio: uma proposta de
sequência didá�ca para uso de telescópio remoto. Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Bretones.
Conforme documento SEI nº 0150371.

 

3.2 – Homologados os pedidos de Banca de Defesa de Mestrado:

Andreza Cris�na Morais de Freitas. Título: O brincar nas polí�cas públicas para a Educação Infan�l
brasileira: dos documentos oficiais ao currículo do município de Bauru. Orientador(a): Profa. Dra.
Cleonice Maria Tomazze�. Data e horário: 15/01/2021, às 09:00. Conforme documento SEI nº
0284138 e 0284140.

 

Janaina de Cassia Siqueira Marques. Título: O papel da escrita de textos narra�vos autobiográficos no
desenvolvimento da competência linguís�ca de alunos da Educação de Jovens e Adultos. Orientador(a):
Profa. Dra. Wania Tedeschi.  Data e horário: 15/01/2020, às 14h00. Conforme documentos SEI
nº 0284127 e 0284128.

 

Rosiane Cris�na Laissener. Título: Documentação pedagógica: uma abordagem construída no co�diano
de um berçário. Orientador(a): Profa. Dra. Cleonice Maria Tomazze�. Data e horário: 28/01/2021, às
09:00. Conforme documentos SEI nº 0280220 e 0280263.

 

Viviane Menezes Saba�ni. Título: Entre tempos, contratempos e passatempos: Educação Infan�l em
jornada de tempo integral. Orientador(a): Profa. Dra. Cleonice Maria Tomazze�. Data e horário:
29/01/2021, às 09:00. Conforme documentos SEI nº 0280422 e 0280424.

 

3.3 – Homologados os pedidos de Banca de Qualificação de Mestrado:

Caroline de Lira Mauri. Título: Formação em serviço e a construção da cole�vidade durante as HTPCS na
perspec�va de professoras da Educação Infan�l. Orientador(a): Profa. Dra. Wania Tedeschi. Data:
05/02/2021, 09:00.

 

Cris�ane Mininel da Silva. Título: Interação e mediação através de animações educacionais no ensino e
aprendizagem dos números naturais e suas operações. Orientador(a): Profa. Dra. Maria do Carmo de
Sousa. Data: 25/02/2021, 09:00

 

Flávia Baldacini Navarro Rodrigues. Título: Avaliação na aula de Música? Estudo de múl�plos casos com
professores de Música da Rede de Ensino Municipal de São Carlos/SP. Orientador: Prof. Dr. Fernando
Stanzione Galizia. Data: 17/12/2020, 14:00.
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Juliana Aparecida Pereira. Título: Estágios curriculares supervisionados no curso Educação Física: um
olhar para o papel do professor colaborador. Orientador(a): Profa. Dra. Dijnane Fernanda Vedova�o
Machado. Data: 22/02/2021, 09:00.

 

Ligia Leite Ribeiro de Oliveira. Título: A BNCC como documento norteador das ações das professoras de
uma creche no interior paulista: uma análise desse processo na cons�tuição profissional. Orientador(a):
Profa. Dra. Marcia Regina Onofre. Data: 22/02/2021, 09:00.

 

Marcelo Bueno da Silva. Título: Educação ambiental na formação do técnico em Química a par�r de um
projeto interdisciplinar sobre resíduos sólidos. Orientador(a): Profa. Dra. Juliana Rink. Data: 20/01/2021,
14:00.

 

Raphael Cyrillo Ruiz Sanches. Título: Percepções de professores supervisores do PIBID-UFSCar sobre o
conceito de interdisciplinaridade. Orientador(a): Profa. Dra. Maria do Carmo de Sousa. Data: 26/02/2021,
14:00

 

Stephanie Gonçalves Joi. Título: PIBID Pedagogia UFSCar: uma análise da contribuição de suas ações para
a formação e atuação de professores (as) em início de carreira. Orientador(a): Profa. Dra. Marcia Regina
Onofre. Data: 25/02/2021, 14:00.

 

Thaís Fernanda de Aquino Correia. Título: A estratégia de ensino Gallery Walk na Educação Básica: um
olhar para as produções cien�ficas atuais. Orientador(a): Dulcimeire Ap. V. Zanon. Data: 26/02/2021,
09:00.

 

3.4 – Homologação de pedido de prorrogação de prazo de Qualificação:

Aline Aparecida Miranda Gomes. Mo�vo: “Devido a pandemia de covid-19, no ano de 2020 que
promoveu o isolamento social e instaurou o ensino remoto, não pude finalizar o trabalho que estava
desenvolvendo desde a admissão no processo sele�vo do Mestrado Profissional desta ins�tuição, pois
ficou impossível a sua aplicação em sala de aula e/ou remotamente”. Orientador(a): Profa. Dra. Josimeire
Meneses Julio. Conforme documentos SEI nº 0280376, sem despacho.

Encaminhamento:

Matrícula: 31/07/2018

Créditos em disciplinas: 48

Prorrogações de prazo para exame de qualificação: 31/07/2020, aprovado na 46ª CPG,

Prorrogação para defesa (incluindo-se a Qualificação): 31/01/2021, aprovado na 49ª CPG.

 

Considerando o Regimento:

Art. 29 - Para obtenção do �tulo de Mestre em Educação será exigida a defesa de uma Dissertação
baseada em trabalho de pesquisa desenvolvido pelo aluno e que demonstre domínio dos conceitos
e métodos de sua área.

§ 4º - Em casos plenamente jus�ficados, a CPG autorizará a defesa no prazo limite de 30 (trinta)
meses, desde que tenha cumprido as exigências de ordem legal, conforme Ar�go 28.
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Conclusão: a par�r do dia 01/02/2021 a aluna será desligada do Programa, uma vez que, segundo o
Regimento:

Art. 17 - Será desligado do PPGPE o aluno que:

IV - ultrapassar o prazo máximo permi�do para integralização dos créditos em disciplinas, realização
de Exame de Qualificação e de Exame de Dissertação ou Tese; já esgotou o prazo limite de 30 meses
o qual inclui Qualificação e Defesa e não caberá encaminhar documento à CoPG.

      

Ariane Lia Covre. Mo�vo: “com a pandemia da Covid-19 as a�vidades regulares da escola em que
trabalho não foram suspensas, ao contrário, �ve que me adaptar à uma nova modalidade de ensino
remota, o que exigiu uma ro�na a�pica e o aumento da carga horária de trabalho domiciliar”.
Orientador(a): Profa. Dra. Wania Tedeschi. Conforme documentos SEI nº 0284139, sem despacho.

Data da matrícula: 31/08/2019

Créditos em disciplinas: 36

Prorrogação: de 28/2 até 28/08/2021 (Data de Defesa: 31/08/2021)

 

Barbara Alves dos Passos Craveiro Mo�vo: "devido a Pandemia de covid-19... não pude finalizar o texto".
Orientador: Fernando S. Galizia. Conforme documentos SEI nº 0284209 e 0284210.

Data da matrícula: 20/09/2017

Créditos em disciplinas: 36

 

2 Prorrogações de prazo:

1ª) exame de qualificação: 20/09/2019, aprovado na 40ª Reunião do(a) CPG

2ª) exame defesa: 20/03/2020, aprovado na 43ª Reunião do(a) CPG.

 

1 período de trancamento de matrícula: 01/03/2020 a 01/07/2020 na 47ª CPG

 

Exame de Qualificação: 13/09/2019

 

Destrancamento: 01/07/2020

 

Prazo de Defesa (CoPG): 21/01/2021

 

Conclusão: a par�r do dia 22/01/2021, considerando-se tanto o prazo da CoPG (21/01/2021) quanto
o do Regimento interno, a aluna será desligada do Programa, uma vez que, segundo o Regimento:

Art. 17 - Será desligado do PPGPE o aluno que:

IV - ultrapassar o prazo máximo permi�do para integralização dos créditos

em disciplinas, realização de Exame de Qualificação e de Exame de

Dissertação ou Tese; já esgotou o prazo limite de 30 meses o qual inclui Qualificação e Defesa e não
caberá encaminhar documento à CoPG.

 

Cris�ane San�ago de Oliveira. Mo�vo: “por exercer a�vidade docente, �ve que me adaptar a uma
realidade a�pica nas escolas que trabalho causada pela pandemia da Covid-19”. Orientador: Prof. Dr.
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Douglas Campos. Conforme documentos SEI nº 0277076 e 0277090.

Data da matrícula: 31/08/2019

Créditos em disciplinas: 36

Prorrogação: de 28/2 até 28/08/2021 (Data de Defesa: 31/08/2021)

Prorrogações de prazo de qualificação: 20/09/2019, aprovado na 40ª Reunião do(a) CPG,
Prorrogação para defesa: 20/03/2020, aprovado na 43ª Reunião do(a) CPG.

 

Debora Andrade Chagas Mar�ns. Mo�vo: “comprome�mento na realização de trabalho de campo e
coleta de dados devido ao isolamento social imposto pela Covid-19”. Orientador: Prof. Dr. Douglas
Campos. Conforme documentos SEI nº 0279171 e 0279187.

Data da matrícula: 31/08/2019

Créditos em disciplinas: 38

Prorrogação: de 28/2 até 28/08/2021 (Data de Defesa: 31/08/2021)

 

Denise Viola Dalpino. Mo�vo: “minhas a�vidades regulares enquanto equipe gestora foram
interrompidas parcialmente” causada pela pandemia do Covid-19. Orientador: Prof. Dr. Douglas Campos.
Conforme documentos SEI nº 0277339 e 0277354.

Data da matrícula: 31/08/2019

Créditos em disciplinas: 36

Prorrogação: de 28/2 até 28/08/2021 (Data de Defesa: 31/08/2021)

 

Diego Figueiredo. Mo�vo: “em decorrência do isolamento social provocado por conta da pandemia do
Covid-19 as minhas a�vidades como professor foram modificadas mas não suspensas, dessa fora, �ve
que me adaptar a uma nova realidade de ensino remota que levou a u aumento da carga de trabalho”.
Orientador: Prof. Dr. Paulo S. Bretones. Conforme documentos SEI nº 0284200 e 0284201.

Data da matrícula: 31/08/2019

Créditos em disciplinas: 36

Prorrogação: de 28/2 até 28/08/2021 (Data de Defesa: 31/08/2021)

 

Igor Ganun Gardengui. Mo�vo: “as a�vidades nas escolas �veram de ser adaptadas a uma realidade
a�pica causada pela pandemia da Covid-19; as a�vidades regulares exercidas por mim nas escolas que
atuo bem como o planejamento de tempo para conciliá-las com as disciplinas e a�vidades do mestrado
foram seriamente afetadas por esse novo cenário”. Orientador(a): Profa. Dra. Josimeire Meneses Julio.
Conforme documento SEI nº 0280390, sem despacho.

Data da matrícula: 31/08/2019

Créditos em disciplinas: 30 (cumpridos) + 06 (em andamento – disciplina MPE-010/ Cultura e
Tecnologia)

Prorrogação: de 28/2 até 28/08/2021 (Data de Defesa: 31/08/2021)

Conclusão: prorrogação condicionada à aprovação da disciplina

 

Tiago Henrique Klengel Biaso�o Mendes. Mo�vo: “doença familiar”. Orientador: Prof. Dr. Douglas
Campos. Conforme documentos SEI nº 0281760 e 0281765. Conforme documento SEI nº 0281760 e
0281765.
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Data da matrícula: 31/08/2019

Créditos em disciplinas: 42

Prorrogação: de 28/2 até 28/08/2021 (Data de Defesa: 31/08/2021)

 

A CPG acatou os encaminhamentos propostos na pauta, pela coordenação, e as prorrogações
deverão ser lançadas no ProPGWeb pela secretaria.

 

3.5 – Homologado pedido de concessão de �tulo Doutor Honoris Causa ao Saviani

O PPGED-SO e o PPGE (Programa de Pós-Graduação em Educação – UFSCar São Carlos) estão
protagonizando a ar�culação para conceder o �tulo honorífico de Doutor Honoris Causa ao prof.
Dermeval Saviani. Ambos Programas já aprovaram a inicia�vas em suas respec�vas CPG (Comissões de
Pós-Graduação).

Consulta: o PPGPE tem interesse em unir-se aos outros Programas para apresentar essa solicitação
ao CONSUNI.

Sobram argumentos para jus�ficar a proposta, com especificidades relacionadas à UFSCar e à educação e
à pesquisa em educação, entre os quais se destacam:

- fundador e primeiro coordenador do PPGE, implantado em 1976;

- tem larga importância na formação de pesquisadores e pesquisadoras que atuam tanto no PPGE quanto
no PPGEd-So;

- interferiu posi�va e decisivamente nas polí�cas públicas educacionais nas úl�mas décadas, com
destaque para a elaboração do primeiro esboço da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
em curso (Lei 9394/96);

- criou uma nova teoria pedagógica, a Pedagogia Histórico-Crí�ca;

- atualmente uma das principais referências no estudo e na pesquisa da história da educação brasileira;

- professor emérito do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico) e da
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), tendo recebido o �tulo de “Doutor Honoris Causa” da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da Universidade Tiradentes, de Sergipe, e da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM);

- sócio fundador da ANPED (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação), ganhador
da Medalha do Mérito Educacional do MEC (Ministério da Educação) e do Prêmio Anísio Teixeira (láurea
dada de cinco em cinco anos pelo INEP - Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira), três vezes ganhador do Prêmio Jabu�.

 

O que há de norma que orienta o processo de solicitação do referido �tulo está no Regimento Geral da
UFSCar. Eis o excerto do que nele trata do �tulo honorífico de Doutor Honoris Causa:

 

TÍTULO IV DOS TÍTULOS HONORÍFICOS

 

Art. 73. Mediante aprovação da maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário, em votação
secreta, a Universidade poderá atribuir �tulos honoríficos.

 

Art. 74. O �tulo de Mérito Universitário será concedido a membro da comunidade que tenha se
dis�nguido por relevantes serviços prestados à Universidade, mediante proposta fundamentada,
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aprovada pela maioria absoluta de um Conselho de Centro ou conselho superior.

 

Art. 75. O �tulo de Professor Emérito será concedido ...

 

Art. 76. O �tulo de Professor Honoris Causa será concedido ...

 

Art. 77. O TÍTULO DE DOUTOR HONORIS CAUSA será concedido a personalidades eminentes que tenham
contribuído para o progresso da Universidade, da região ou do País, ou que tenham se dis�nguido pela
atuação em favor das Ciências, das Letras, das Artes, ou da Cultura em geral, mediante indicação
jus�ficada do Reitor ou proposta fundamentada, aprovada pela maioria absoluta de um Conselho de
Centro ou Conselho Superior.

 

Art. 78. A outorga de �tulos honoríficos será realizada em sessão solene do Conselho Universitário.
Parágrafo único. O diploma correspondente ao �tulo honorífico será assinado pelo Reitor e pelos
homenageados e transcrito em livro próprio.

 

A CPG manifestou interesse em acompanhar o PPGEd-So na concessão do �tulo.

 

3.6 – Homologado o resultado da prova de proficiência em Língua Estrangeira

 

Prova de espanhol:

- Isabella Natal

- Raquel Zane� Minussi

- André Cristovão Sousa

- Keila Cris�na Armando de Moraes

- Aline Cris�na da Silva Marrega

- Ana Cláudia Giglio� Françoso

- Thalita Micelli Munhoz

- Patricia Rodrigues Breda

 

Prova de inglês:

- Viviane Andrade Bandeira

- João Pedro Fermino Gu�errez

- André Ricardo Barros Marques

- Rosilene Braga Rugene

- Bianca Carolina Marcasso Rossi

- André Luiz Raphael

- Fernanda Lopes

- Edilene Pontes de Souza

- Ronaldo Peres
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- Deborah Miranda Alvares

- Nidia Mara Melchiades Castelli Fernandes

- Bruna Soares de Araújo

- Priscila Marçal Presse

A secretaria deverá inserir o resultado no ProPGWeb.

 

3.7 – Homologado o calendário acadêmico para o 1º/2021

Analisado o documento SEI nº 0284146.

A secretaria deverá inserir o calendário que será enviado pela coordenação no ProPGWeb e
postar no site do programa.

 

3.8 – Homologado o Edital do Processo Sele�vo 2021

Conforme documento SEI nº 0284148.

O edital foi aprovado.

 

3.9 – Homologada a atribuição de disciplinas para o 1º/2021

 

Disciplinas Docente(s) Dia/Horário

Fundamentos teórico-
metodológicos em
Educação

Maria do Carmo de Sousa e Wania Tdeschi 6a, 08h

Tópicos em inves�gação 2 Cleonice, Dijnane, Douglas, Dulcimeire, Fernando, Isadora,
Josimeire, Maria do Carmo, Márcia, Paulo e Wania Livre

Concepções e prá�cas
reflexivas em Educação Renata P Gama 6a, 14h

Concepções e Abordagens
de Recursos Didá�cos Dulcimeire 2a, 14h

A secretaria deverá inserir os dados no ProPGWeb e postar no site do programa.

 

4.0 – Homologação das inscrições e resultado preliminar de classificação da Etapa 2 – Lista preliminar
de classificação credenciamento docente
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Ponto de pauta adiado para dia 30/novembro, conforme proposta da CPG.

 

4.1 – Proposta de recredenciamento e descredenciamento docente permanente e colaborador

Conforme documento SEI nº 0284152.

Ponto de pauta adiado para dia 30/novembro, conforme proposta da CPG.

 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a par�cipação e colaboração dos senhores
conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, a qual redigiu a presente ata assinada pela
Presidência e demais membros presentes. 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sergio Bretones, Docente, em 14/12/2020, às
08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cleonice Maria Tomazze�, Docente, em 05/01/2021, às
11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0288448 e o código CRC BEB31B9E.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.020710/2020-46 SEI nº 0288448 

Modelo de Documento:  Ata de Reunião, versão de 02/Agosto/2019  
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