
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DO NÚCLEO DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2020

Dia: 30/04/2020, quinta-feira – Não presencial.
Hora: 15h
Local: realizada via Webconferência- Google meet (LINK disponivel 15 minutos antes). A reunião será
gravada.
Assinatura da Frequência: Processo SEI 999119620J.000003/2020-11 (por favor, apenas ASSINAR).

PAUTA (Doc SEI 0412209)

a) Informes (30’): por favor, enviar previamente por e-mail. 
 

b) Expediente:
1. 999055869.000022/2020-45 - Avaliação de Estágio Probatório do Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro;
2. 999119620.000007/2019-57 - Avaliação de Estágio Probatório do Professor Dr. Humberto Alves Silva
Junior
3. 999055867.000128/2019-25 - Questionamento sobre a legalidade da Resolução n.º 095/CONSEA, de 27 de
abril de 2005;
4. 999119624.000030/2020-45 - Plano de Trabalho para Atividade Remota dos servidores do NCH -
Homologação;
5. 999055870.000028/2020-83 - Criação do Programa de Pós-Graduação em História da Amazônia;
6. 999119624.000116/2019-34 - Proposta Departamento de Arqueologia fixação das normas para o Trabalho
de Conclusão do Curso de Arqueologia;
7.  Termo de Referência NCH: GT Currículo e Formação Inicial de Professores – Ciência CONUC.

8. Instalação Colegio Eleitoral CONUC NCH para escolha dos representantes Docentes e Grupos de Pesquisa
no Conselho
9. Outros.

Porto Velho, 27 de abril de 2020

 

Rosinaldo Façanha Ramos

Secretário CONUC

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO ROSINALDO FACANHA RAMOS, Técnico
Administra�vo, em 27/04/2020, às 14:24, 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�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412204 e o
código CRC 130E538B.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 999119620J.000003/2020-11 SEI nº 0412204



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DO NÚCLEO DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

PAUTA

Núcleo de Ciências Humanas - NCH
Conselho do Núcleo do Núcleo de Ciências Humanas - CONUC-NCH

Pauta da XXXª sessão, em 27-04-2020, às XX horas
 
 
 

Núcleo de Ciências Humanas - NCH
Conselho do Núcleo do Núcleo de Ciências Humanas - CONUC-NCH
Pauta da 3ª sessão 2020, em 30-04-2020, às 15h. A distância. GoogleMeet (plataforma)

 
Informes:

1. a) Informes (30’): por favor,  enviar previamente por e-mail. 

b) Expediente:

 

1

Processo: 999055869.000022/2020-45 Parecer: 4/2020/CAEPD-NCH/NCH/UNIR  

Assunto: Avaliação de Estágio Probatório do Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro  

Interessado:  Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro  

Relator: Comissão da CAEPD  

Decisão:

 

 

 

 

2

Processo: 999119620.000007/2019-57 Parecer: 6/2020/CAEPD-NCH/NCH/UNIR  

Assunto: Avaliação de Estágio Probatório do Professor Dr. Humberto Alves Silva Junior  

Interessado:  Professor Dr. Humberto Alves Silva Junior  

Relator: ALEXANDRE PACHECO, Presidente da CAEPD  

Decisão:
 

 

 

3

Processo: 999055867.000128/2019-25  

Assunto: Questionamento sobre a legalidade da Resolução n.º 095/CONSEA, de 27 de abril de 2005

Interessado:  Nucleo de Ciências Humanas

Decisão:

 



4

Processo: 999119624.000030/2020-45  

Assunto: Plano de Trabalho para Atividade Remota dos servidores do NCH

Interessado:  Nucleo de Ciências Humanas

Decisão:

 

5

Processo: 999055870.000028/2020-83 Parecer: 7/2020/CONUC-NCH/NCH/UNIR  

Assunto: Criação do Programa de Pós-Graduação em História da Amazônia  

Interessado:  Departamento de História  

Relator:  LUCAS MARTINS GAMA KHALIL  

Decisão:
 

 

 

6

Processo: 999119624.000116/2019-34 Parecer: 4/2020/DAH-PVH/NCH/UNIR  

Assunto: Proposta Departamento de Arqueologia fixação das normas para o Trabalho de Conclusão do Curso de Arqueologia  

Interessado:  Departamento de Arqueologia  

Relator:  ANTONIO CLAUDIO BARBOSA RABELO  

Decisão:
 

 

 

7

Assunto: Termo de Referência NCH: GT Currículo e Formação Inicial de Professores – Ciência CONUC

Interessado:  Nucleo de Ciências Humanas

Decisão:

 

8

Assunto: Colégio Eleitoral para Escolha de representantes Docentes e de Grupo de Pesquisa no Conselho de Núcleo

Interessado:  Colegiado do Nucleo de Ciências Humanas

Decisão:

 

Raimundo Rosinaldo Façanha Ramos

Secretário CONUC

 
 

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO ROSINALDO FACANHA RAMOS, Técnico Administra�vo, em 27/04/2020, às 14:50, 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�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412251 e o código CRC D23967E6.

Referência: Processo nº 999119620J.000003/2020-11 SEI nº 0412251

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DO NÚCLEO DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 15 horas 07 minutos, ON-LINE, EM
TEMPO REAL, plataforma GoogleMEET, Iden�ficação da reunião: meet.google.com/�s-hkxr-zqe, publicada
na página do Núcleo de Ciências Humanas h�p://www.nch.unir.br/no�cia/exibir/11174, realizou-se a
reunião ordinária do Conselho do Núcleo de Ciências Humanas da Fundação Universidade Federal de
Rondônia, sob a Presidência da Professora Walterlina Brasil. Compareceram os Conselheiros: Professora
Juliana Rossato San� (Chefe do Departamento de Arqueologia), Professor Lucas Mar�ns Gama Khalil
(Chefe do Departamento de Línguas Vernáculas), Professora Pritama Morgado Brussolo (Chefe do
Departamento de Artes Visuais),  Professor Wendell Fiori de Faria (Chefe do Departamento de Ciências da
Educação), Professor Antônio Cláudio Barbosa Rabello (Chefe do Departamento de História), Professor
Luciano Flávio de Oliveira (Chefe do Departamento de Artes), Professor João Paulo Saraiva Leão Viana
(Chefe do Departamento de Ciências Sociais), Professora Geralda Iris de Oliveira (Vice-chefe do
Departamento de Libras, a Chefe de Departamento, Professora Ariana Boaventura informou dificuldades
no acesso), Professora Marília Lima Pimentel Con�nguiba (Representante da Pós-Graduação), Professora
Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias (Representante da Pós-Graduação), Técnica Glenda Maria
Bastos Félix (Representante dos Técnicos), Senhor Rodrigo Barros Framil (Representante da
Sociedade). AUSENCIAS NÃO JUSTIFICADAS: Professor Leno Danner (Vice Chefe do Departamento de
Filosofia), o Chefe de Departamento de Filosofia, Professor Márcio Pacheco, encontra-se em licença de
saúde, Professora Reny Gomes Maldonado (Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras). Os cargos de
Representante Discente encontram-se vagos. Secretariou a Reunião o Secretário do NCH, Técnico
Raimundo Rosinaldo Façanha Ramos. A Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e agradeceu
a par�cipação dos Conselheiros. A Presidente agradeceu a todos a presença. Mencionou a presença da
Pro-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudan�s, Marcele Pereira que é docente do Departamento
de Arqueologia. Informou a todos que fez o convite a Pro-Reitora em razão do evento que não pode ser
realizado com a PROCEA para entendimento da proposta de minuta com vistas a Resolução sobre a
Curricularização da Extensão.  No uso da palavra, a Pro-Reitora da PROCEA Marcele Pereira evidenciou o
andamento da consulta a comunidade referente a Extensão Universitária. Tambem fez referencia aos
desafios para a inclusão da extensão nas Ins�tuições de Ensino Superior, que a PROCEA tem recebido
muito retorno da comunidade Acadêmica sobre esse assunto, que a resolução do CNE é um avanço para o
tema da extensão, isso ate para o aumento de orçamento para extensão e o aprendizado dos discentes,
que a extensão é pouco valorizada e a Resolução pretende ser um importante marco para a UNIR. A
Conselheira Marilia Co�nguiba parabenizou a professora Marcele Pereira referente aos trabalhos realizado
sobre a valorização da extensão e do ensino e que seja remarcada a a�vidade que não aconteceu por
problemas de saúde da professora Marcele Pereira. Professora Marcele Pereira disse que esta a disposição
do Núcleo para marcar a a�vidade. A Diretora solicitou a agenda para o evento com a PROCEA, uma vez
que o NCH vem mobilizando sobre esta questão, desde o ano 2019, acompanhando o planejamento da
PROCEA. Diante das demandas de revisão curricular que vem do Conselho Nacional de Educação para as
licenciaturas, é importante uma nova agenda. Apontou os tres eixos que surgem a par�r da leitura
preliminar da proposta: 1. item da concepção, 2. item da disciplinarização como alterna�va única,
provavelmente engessando o currisulos; 3. a operacionalização da resolução junto aos NDEs. Assim,
solicita a PROCEA a manifestação quanto a uma data. A Professora Marcele agradeceu a manifestação do
NCH e ficou de verificar as possibilidades do dialogo já com os dados que forem coletados. A presidente
agradeceu a par�cipação da Marcele Pereira da reunião do Conselho, facultando à mesma a permanência
na reunião. O estudante do Centro Acadêmico do Curso de Pedagogia, Carlos, solicitou o direito a palavra.
Ato con�nuo, passou-se aos INFORMES dos membros: Conselheira Marilia falou que fez uma propositura

https://meet.google.com/tts-hkxr-zqe?hs=122&authuser=1
http://www.nch.unir.br/noticia/exibir/11174


de uma discussão referente a retomada das aulas a distancia da pós-graduações e que o Pro-Reitor de
Pesquisa, Pos-Graduação , Carlos Luis "Papagaio",  ficou de levar o tema para aos conselhos superiores.
INFORMES da presidência:  A presidente falou sobre a desmobilização de combate do Núcleo ao COVID-19
e o não desamparo aos estudantes sobre a rede solidaria disse que a Marcele poderia falar sobre esse
assunto. Sobre o orçamento de 2020 disse que o NCH esta trabalhando com orçamento precário e disse
que ate junho o orçamento estaria liberado para o NCH, falou que o aumento previsto  para as bolsas dos
estagiários foi suspensa e que a diretoria ques�onará os efeitos retroa�vos. Em Reunião do CONSAD foi
informada quanto a instabilidade do orçamento dos auxílios estudan�s e que o cenário é crí�co. Na
reunião do CONSUN de hoje de manhã saiu uma comissão para resolver o tema  do afastamento dos
meios digitais ou seja internet e con�nuou dizendo que todos os conselheiro do Conselho Superior estão
interessados sobre  assunto em questão. Apresentou o resultado de uma pesquisa que o NCH fez junto aos
discentes, docentes e Servidores técnicos do NCH de como estavam se sen�ndo em tempo de
pandemia. O Pleno aprovou a manifestação do estudante Representante do centro acadêmico de
pedagogia. Usando a palavra, o estudante Carlos, terceiro periodo do curso de Pedagogia, mencionou que
em relação a curricularização da extensão os discentes tem pouco compreensão sobre esse tema e é
importante que sejam mobilizados, sobre a a�vidade remota os alunos em especial desse núcleo não
possuem acesso a internet para acessar as a�vidades Acadêmicas. Con�nuou chamando a atenção sobre a
inicia�va de reiniciar as a�vidades le�vas e a responsabilidade da Universidade quanto ao ter cuidado
quanto ao es�mulo referente ao ensino a distância, considerando que os estudantes não tem condição. A
presidente informou que sobre a não presencialidade há uma Nota do NCH e esta é a posição preliminar
do Conselho. Entretanto, será aguardado o resultado do diagnós�co que a comissão do CONSUN irá
realizar. Seguindo-se para a PAUTA, a presidente solicitou manifestações quanto a inclusão de pauta (item
OUTROS). Neste sen�do, foi APROVADO a inclusão de pauta: 1. Processo n.º  999119620i.000002/2019-24
- Avaliação de Estágio Probatório da Professora Dr. Pritama Morgado Brussolo, pedindo antecipação para
votação em bloco. 2. tema da não contemplação das Humanas em receber bolsas cien�ficas pelo CNPQ. A
 APROVADO. Em seguida passou-se a PAUTA: 1) 999055869.000022/2020-45 - Avaliação de Estágio
Probatório do Professor Dr. Rafael Fonseca de Castro, obtendo na primeira etapa nove vírgula noventa; na
segunda etapa nove virgula setenta e três; e na terceira etapa nove vírgula noventa, desta forma, o
servidor obteve a média nove vírgula oitenta e cinco nas três etapas. HOMOLOGADO por
unanimidade. 2) 999119620.000007/2019-57 - Avaliação de Estágio Probatório do Professor Dr.
Humberto Alves Silva Junior, obtendo na primeira etapa nove vírgula quarenta; na segunda etapa nove
virgula cinquenta; e na terceira etapa oito vírgula setenta e cinco, desta forma, o servidor obteve a média
oito vírgula oitenta e nove nas três etapas. HOMOLOGADO por
unanimidade.  3) 999119620i.000002/2019-24 - Avaliação de Estágio Probatório da Professora Dr.
Pritama Morgado Brussolo, obtendo na segunda etapa nove vírgula vinte e cinco. HOMOLOGADO por
unanimidade. 4) 999055867.000128/2019-25 - Ques�onamento sobre a legalidade da Resolução n.º
095/CONSEA, de 27 de abril de 2005. O Conselheiro Antônio Rabello no seu Parecer (0398659) se
manifesta que “Somos de parecer que se encaminhe a presente Resolução à PF/UNIR para que a mesma
se manifeste quanto à ilegalidade ou não da norma. Imediata suspensão da norma para que a mesma
possa se adequar às Resoluções CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, que trata de carga horária
total e duração dos cursos e da  Resolução 095/CONSEA desconsidera a Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, que
trata da curricularização da extensão”. HOMOLOGADO por unanimidade.  5) 999119624.000030/2020-45 -
Plano de Trabalho para A�vidade Remota dos servidores do NCH em razão das orientações da Pro-
Reitoria de Administração e Nota da reitoria a par�r de 17 de março, bem como as orientações para os
cursos do NCH decorrente do Conselho de Núcleo. HOMOLAGODO por
unanimidade.  6) 999055870.000028/2020-83 - Criação do Programa de Pós-Graduação em História da
Amazônia. Parecer favorável do Conselheiro Lucas Mar�ns Gama Khalil à criação do Programa de Pós-
Graduação em História da Amazônia, de interesse do Departamento de História. HOMOLOGADO por
unanimidade. 7) 999119624.000116/2019-34 - Proposta DArq fixação das normas para o Trabalho de
Conclusão de Curso de Arqueologia. Parecer favorável do Conselheiro Antônio Cláudio Barbosa Rabello à
proposta apresentada pelo Departamento de Arqueologia para a fixação das normas para o Trabalho de
Conclusão de Curso de Arqueologia. HOMOLOGADO por unanimidade. 8) 999119620J.000004/2020-57
- Termo de Referência NCH. A Presidente deu ciência aos Conselheiros sobre a elaborado pelo NCH em
paceria com os Departamento do Núcleo de um Termo de Referncia referente a Formação inicial de
Professores atraves de Grupo de Trabalho formar um roteiro para revisão do Currículo e Formação Inicial



de Professores. O Conselheo tomou CIENCIA do Termo de Referencia e da criação do GT. A presidencia
registrou que esta a�vidade está em construção a par�r de conversas com os professores Chefes de
Departamento e que envolve Técnicos em Assuntos Educacionais e Professores do Núcleo Docente
Estruturante, portanto é importante que todos consigam engajamento nesta a�vidade. 9) Abertura do
colégio eleitoral para escolha de representantes dos Docentes e de Grupo de Pesquisa no Conselho do
Núcleo de Ciências Humanas, a Presidente lembrou a todos que foi composta a Comissão Eleitoral para os
candidatos as vagas do Conselho de Núcleo. A Comissão produziu documento e realizou três chamandas
para inscrições de candidatos que não teve inscrições de candidatos. Lembrou aos conselheiros que tal
assunto foi tratado como informe na reunião Extraordinária do dia 12 de março do corrente ano e como o
Edital não teve nenhum candidato, foi pautado para essa reunião ordinária para ser es�pulado um colégio
eleitoral para o preenchimento destas vagas no Conselho. A Presdiente Passou a palavra para a
Conselheira Ka�a Farias que presidiu a comissão juntamente com a Conselheira Marilia Con�guiba e a
Conselheira Geralda Iris e cumpriram todas as etapas necessarias mas sem êxito. A Conselheira Marília
Con�guiba ra�ficou que houve dois cronogramas e lembrou que são inscrições para as vagas
de representantes dos Docentes e de Grupo de Pesquisa e Projetos Especiais. A Presidente esclareceu que
o Colegio Eleitoral será o ul�mo procedimento. A decisão o faz por semelhança ao que é adotado pelos
Conselhos Superiores. Caso não ocorra inscrição no dia do colegio eleitoral na proxima reunião ordinãria
do CONUC-NCH a presidente indicará os representantes dos Docentes e de Projetos Especiais e  Grupos de
Pesquisa, no Conselho de Núcleo. O CONUC-NCH APROVOU por unanimidade a Abertura do Colégio
eleitoral para para ocupar as DUAS vagas sendo 1. um �tular e um suplente de representantes dos
Docentes e b) um �tular e um suplente para representante de Grupo de Pesquisa e Projetos Especiais no
Conselho do CONUC-NCH.  Outros: 10) Manifestação do NCH quanto: Não Contemplação de Bolsas
Cien�ficas pelas Humanas junto ao CNPQ. A presidente passou a palavra para a Conselheira Marilia que
falou as folsa de PIBIC todo anos é feita uma chamada e as Ciências Humanas não foi contemplada com
bolsas ciên�ficas, isso é que todos projetos cienci�ficos das humanas que são subme�dos ao PIBIC não
vão ser contemplados pelas bolsas. con�nuou argumentando favoravelmente ao envio de um documento
para o NCH se manifestar sobre o assunto. Após a discusão, o CONUC_NCH aprovou a elaboração de
uma manifestação pública repudiando o posicionamento do CNPQ por re�rar as bolsas ciên�ficas das
Humanas, consolidando a nota com dados sobre a importancia e avanço das humanidades na UNIR.
APROVADO por unanimidade. 11) Apresentar requerimento para oferta de disciplinas das Pós-graduação
do NCH com aulas não presenciais.  Considerando o dissenso em relação ao tema e ser necessário escutar
todos os Programas de Pós-Graduação, a proposta de requerimento foi RETIRADO DE PAUTA. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente agradeceu aos presentes e encerrou a reunião às 17 horas e 31 minutos,
devendo a ata lavrada por mim, Raimundo Rosinaldo Façanha Ramos, Secretario Execu�vo do NCH, ser
assinada por mim e pela Presidente, para o cumprimento dos efeitos legais. 

 

Documento assinado eletronicamente por WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Presidente, em
03/05/2020, às 19:46, 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 RAIMUNDO ROSINALDO FACANHA RAMOS, Técnico
Administra�vo, em 04/05/2020, às 11:27, 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�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412272 e o
código CRC CD4D6B48.

Referência: Processo nº 999119620J.000003/2020-11 SEI nº 0412272

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DO NÚCLEO DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA

04122513ª Sessão ordinária 2020 do CONSELHO DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS, em 30/04/2020, às
15 horas.

Convocação SEI (id  0412204 ). Pauta: SEI ( id  0412251 )

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados. Gentileza APENAS assinar.

 

Documento assinado eletronicamente por WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Presidente, em
30/04/2020, às 15:53, 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 PRITAMA MORGADO BRUSSOLO, Conselheiro(a), em
30/04/2020, às 15:53, 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 MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA, Conselheiro(a), em
30/04/2020, às 15:54, 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 JULIANA ROSSATO SANTI, Conselheiro(a), em 30/04/2020,
às 15:56, 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 LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA, Conselheiro(a), em
30/04/2020, às 16:18, 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 RAIMUNDO ROSINALDO FACANHA RAMOS, Técnico
Administra�vo, em 30/04/2020, às 16:22, 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 LUCAS MARTINS GAMA KHALIL, Conselheiro(a), em
30/04/2020, às 16:29, 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 WENDELL FIORI DE FARIA, Conselheiro(a), em 30/04/2020,
às 16:30, 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 Rodrigo de Barros Pereira Framil, Usuário Externo, em
30/04/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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