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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2019 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada nos doze dias de agosto de dois mil e dezenove, às 2 

quatorze horas e trinta e cinco minutos. Estavam presentes os professores: Augusto César de 3 

Mendonça Brasil (presidente), Sandro Augusto Pavlik Haddad (vice - Presidente), Paula Meyer 4 

Soares (Coordenadora Geral), Fabiano Araújo Soares (coordenador de eng. Eletrônica), Artem 5 

Andrianov (coordenador de Eng. Aeroespacial), Fábio Cordeiro Lisboa (Coordenador 6 

Engenharia Automotiva), Luciano Gonçalves Noleto (Coordenador de Eng. Energia), Rudi Henri 7 

Van Els (Coordenador de extensão), Fernando William Cruz (Coordenador de eng. Software), 8 

Milene Serrano (Rep. Prof. Software), Guilhermo Alvarez Bestard (Repres. Eng eletrônica), 9 

Tatiane Silva Evangelista (coordenadora de tronco comum), Matheus Bernardini de Souza 10 

(Representante dos Professores de Tronco Comum), Gabriela Possa Cunha (Representante 11 

professores eng. Aeroespacial), Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (Rep. Profes. Eng. 12 

Energia), Joselma Guimarães Aguiar (Representante técnicos administrativos), Eneida Gonzales 13 

Valdes (suplente rep. Prof. Automotiva), Arivane Noronha Machado (representante DAENG) e 14 

Ana Beatriz Freires Ferreira (representante DAENG). Estavam ausentes: Himilsys Hernández 15 

González (Rep. Prof. Eng. Automotiva). INFORMES: 01) A Direção deu boas vindas aos 16 

professores e desejou um bom semestre; O novo prédio tem previsão de entrega no final de 17 

setembro; Já iniciaram a instalação dos painéis solares; o estacionamento está em processo de 18 

licitação. 02) Prof. Luciano Noleto informou que na reunião de Coordenadores do DEG, foi 19 

solicitado que divulgassem a realização da Mostra de Cursos que acontecerá durante a Semana 20 

Universitária e os professores tem até o dia 16.08 para manifestar interesse do curso em 21 

participar. Os alunos que participarem ganham 02 créditos em módulo livre. 03) Prof. Rudi Els 22 

informou que na Semana Universitária tentará utilizar projetos que divulguem a FGA. Ele 23 

mencionou o PIBIC para o ensino médio. Após os informes, prof. Luciano Noleto pediu que o 24 

item referente a outorga antecipada fosse avaliado em conjunto com a solicitação de reintegração 25 

do aluno Edson Thiago de Jesus. Prof. Fábio Lisboa pediu que as reintegrações de Engenharia 26 

Automotiva fossem antecipadas. Os pedidos de inversão de pauta foram colocados em votação e 27 

aprovados por unanimidade. ITEM 01) Renovação dos Projetos de Extensão Catavento e Kart 28 

Gama. Prof. Rudi Els leu o parecer do projeto Catavento, que informa que o mesmo está ativo 29 

desde 2017, é realizado com escolas públicas de ensino médio da região de abrangência do 30 

campus Gama e conta com a participação de quatro professoras da FGA e um professor da FT, 31 

além de outros colaboradores. O projeto é coordenado pela prof. Maura Angélica Milfont Shzu. 32 

Ele é favorável ao pedido. Renovação Projeto de Extensão Kart Gama. O projeto conta com uma 33 

equipe de 7 professores do curso de engenharia automotiva da FGA, se propõe a realizar diversas 34 
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atividades direcionadas ao público interno e externo da FGA e está em sua primeira renovação. 35 

O projeto é coordenado pelo prof. Felipe Chagas Storti. O parecer é favorável ao pedido. Não 36 

houve discussão. Renovações colocadas em votação, aprovados pela maioria com 01 abstenção. 37 

ITEM 02) Dupla diplomação entre UNG/FGA e ENSIAME/FR – Engenharia de Energia. O 38 

parecer foi realizado pelo prof. Luciano Noleto, que informa que o pedido será realizado entre o 39 

curso de Engenharia de Energia da UnB e a Escola Nacional Superior de Engenharia em 40 

Computação, Automação, Mecânica, Energia e Eletrônica de Valenciennes (ENSIAME)/França, 41 

na área de Mecânica e Energia. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por 42 

unanimidade. Solicitação extra pauta: Aproveitamento de estágio obrigatório do aluno 43 

Alessandro Alcântara. Aprovado por unanimidade. ITEM 03) Aproveitamento do estágio 44 

obrigatório do aluno Alessandro Alcântara Regiani, matrícula 13/0004855, para aproveitamento 45 

do estágio de um ano (14/08/2017 a 14/08/2018). Prof. Fábio Lisboa leu o parecer e informou 46 

que, na época do estágio, o aluno tinha cumprido 65%, ao invés dos 70% obrigatórios do curso. 47 

Ele estagiou em uma empresa de renome e agora já adquiriu todos os créditos para se formar. O 48 

parecer é favorável. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 04 abstenções. ITEM 04) 49 

Reintegração Antônio Vinicius Silva Delfino, matrícula 12/0007584. O parecer foi realizado pelo 50 

prof. Fábio Cordeiro de Lisbôa, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em 51 

disciplina obrigatória e é desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria 52 

com 02 abstenções. A reintegração foi negada. ITEM 05) Reintegração Jessica Maria Rodrigues 53 

de Sousa Silva, matrícula 16/0126789. O parecer foi realizado pelo prof. Fábio Cordeiro de 54 

Lisbôa, que informa que a aluna foi desligada por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é 55 

favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 06) 56 

Reintegração Rafael Ribeiro de Menezes, matrícula 15/0145691. O parecer foi realizado pelo 57 

prof. Fábio Cordeiro de Lisbôa, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em 58 

disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 59 

ITEM 07) Reintegração Caio Cesar Coelho, matrícula 12/0112621. O parecer foi realizado pelo 60 

prof. Fábio Cordeiro de Lisbôa, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em 61 

disciplina obrigatória e é favorável ao pedido, com a orientação de procurar a coordenação para 62 

maiores instruções. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 08) 63 

Reintegração Victor de Oliveira Goncalves Bezerra, matrícula 13/0136409. O parecer foi 64 

realizado pelo prof. Fábio Cordeiro de Lisbôa, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 65 

03 vezes em disciplina obrigatória, esse é o segundo pedido de reintegração e é favorável. 66 

Colocado em votação, aprovado pela maioria, 01 voto contrário e 06 abstenções. ITEM 09) 67 

Reintegração Alysson Mateus Gonçalves De Queiroz, matrícula 18/0012011. O parecer foi 68 
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realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que informa que o aluno foi desligado por ter reprovado 69 

3 vezes em disciplinas obrigatórias e é desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado 70 

pela maioria, com 02 votos contra e 01 abstenção. Reintegração negada. ITEM 10) Reintegração 71 

Amanda Dos Santos Lins, matrícula 18/0012151. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane 72 

Evangelista, que informa que a aluna foi desligada por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória 73 

e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções. ITEM 74 

11) Reintegração João Paulo Crisosto Vargas, matrícula 18/0144731. O parecer foi realizado pela 75 

prof. Tatiane Evangelista, que informa que o motivo do desligamento foi ter sido reprovado 3 76 

vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela 77 

maioria com 01 voto contra e 01 abstenções. ITEM 12) Reintegração Pedro Henrique Amaral 78 

Moreira, matrícula 16/0141222. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que 79 

informa que o aluno foi desligado por ter reprovado 3 vezes em disciplinas obrigatórias e é 80 

favorável ao pedido.  Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 81 

13) Reintegração Pedro César Dantas Duarte, matrícula 17/0163725. O parecer foi realizado pela 82 

prof. Tatiane Evangelista, que informa que o motivo do desligamento foi não cumprir o mínimo 83 

de créditos do Curso de Engenharias e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado 84 

pela maioria com 02 abstenções.  ITEM 14) Reintegração Mikaely Cruz Silva, matrícula 85 

18/0025376. O parecer foi realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que informa que o motivo 86 

do desligamento foi não cumprir o mínimo de créditos do Curso de Engenharias e é favorável ao 87 

pedido.  Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 votos contrário e 01 abstenção. 88 

ITEM 15) Reintegração Carlos Eduardo Conceição Barros, matrícula 18/0062905. O parecer foi 89 

realizado pela prof. Tatiane Evangelista, que informa que o aluno foi desligado por não cumprir 90 

o mínimo de créditos do Curso de Engenharias e é desfavorável ao pedido. Não houve discussão. 91 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 votos contra. Reintegração negada. ITEM 92 

16) Reintegração Lucas Ribeiro De Lima, matrícula 17/0121828. O parecer foi realizado pela 93 

prof. Tatiane Evangelista, que informa que o aluno foi desligado por não cumprir o mínimo de 94 

créditos do Curso de Engenharias e é desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado 95 

pela maioria com 02 votos contrários e 01 abstenção. Reintegração negada. ITEM 17) 96 

Reintegração Lucas Henrique Lacerda Almeida, matrícula 17/0108864. O parecer foi realizado 97 

pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 03 vezes em 03 98 

disciplinas obrigatórias e é desfavorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria 99 

com 02 votos contrários e 02 abstenções. Reintegração negada. ITEM 18) Reintegração 100 

Leonardo Kleber Lopes de Oliveira, matrícula 17/0148777. O parecer foi realizado pelo prof. 101 

Artem Andrianov, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina 102 
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obrigatória e é desfavorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 103 

pela maioria com 02 votos contra e 02 abstenções. Reintegração negada. ITEM 19) Reintegração 104 

Renato Santos Cruz, matrícula 14/0160990. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, 105 

que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável 106 

ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. 107 

ITEM 20) Reintegração Cássia Vieira Marques, matrícula 17/0161773. O parecer foi realizado 108 

pelo prof. Artem Andrianov, que informa que a aluna foi desligada por não cumprir condição de 109 

créditos mínimos e é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 110 

por unanimidade. ITEM 21) Reintegração Iramon De Souza Lemos Filho, matrícula 111 

16/0008549. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno foi 112 

desligado por não cumprir condição de créditos mínimos e é favorável ao pedido. Não houve 113 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 22) Reintegração Luís 114 

Henrique Braga de Sousa, matrícula 16/0134447.  O parecer foi realizado pelo prof. Artem 115 

Andrianov, que informa que o aluno foi desligado por não cumprir condição de créditos mínimos 116 

e é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 117 

ITEM 23) Reintegração Adriel Antunes Simões de Lima, matrícula 15/0004257. O parecer foi 118 

realizado pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno foi desligado por não cumprir 119 

condição de créditos mínimos e é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em 120 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 24) Reintegração Douglas Alves Brandão, matrícula 121 

13/0008290. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, que informa que o aluno foi 122 

desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Não houve 123 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 25) Reintegração João 124 

Pedro Macedo Faria, matrícula 14/0177035. O parecer foi realizado pelo prof. Artem Andrianov, 125 

que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável 126 

ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 26) 127 

Reintegração Marcelo Alves Rodrigues, matrícula 17/0109674. O parecer foi realizado pelo prof. 128 

Luciano Noleto, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina 129 

obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 votos 130 

contra e 04 abstenções. ITEM 27) Reintegração Amannda Chrystynna da Silva Andrade, 131 

matrícula 16/0001391. O parecer foi realizado pelo prof. Luciano Noleto, que informa que o 132 

aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. 133 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 05 abstenções. ITEM 28) Reintegração 134 

Eduardo Martins Costa, matrícula 17/0032515.  O parecer foi realizado pelo prof. Luciano 135 

Noleto, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é 136 
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favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 137 

ITEM 29) Reintegração Juliana Leite de Queiroz, matrícula 16/0046653.  O parecer foi realizado 138 

pelo prof. Luciano Noleto, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em 139 

disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 140 

ITEM 30) Reintegração Gabriella Karine de Sousa Neves, matrícula 15/0127405. O parecer foi 141 

realizado pelo prof. Luciano Noleto, que informa que a aluna foi desligada por reprovar 3 vezes 142 

em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por 143 

unanimidade. ITEM 31) Reintegração Davi Dorr de Souza, matrícula 12/0010011. O parecer foi 144 

realizado pelo prof. Luciano Noleto, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes 145 

em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria 146 

com 02 abstenções. ITEM 32) Reintegração Jennifer Gonçalves Pereira, matrícula 17/0145824. 147 

O parecer foi realizado pelo prof. Luciano Noleto, que informa que a aluna não cumpriu mínimo 148 

de créditos obrigatório e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado pela maioria 149 

com 01 contra e 04 abstenções. ITEM 33) Reintegração Vanessa Lacerda de Menezes, matrícula 150 

11/0142586. O parecer foi realizado pelo prof. Luciano Noleto, que informa que a aluna foi 151 

desligada por jubilamento. Após discussão, o parecer é desfavorável ao pedido. Colocado em 152 

votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções. Reintegração Negada. ITEM 34) 153 

Reintegração Edson Thiago Nascimento de Jesus, matrícula 10/0099033. O parecer foi realizado 154 

pelo prof. Luciano Noleto, que informa que o aluno foi desligado por não cumprir o mínimo de 155 

créditos. Ele já cumpriu 80% do curso e já é a segunda vez que faz o pedido de reintegração. O 156 

aluno pegou menos matérias do que deveria, apesar do conselho do Coordenador do curso. O 157 

parecer é favorável à reintegração. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 158 

abstenção. Apreciar pedido de outorga antecipada do mesmo aluno. O parecer foi realizado pelo 159 

prof. Luciano Noleto que informou, entre outras coisas, que o aluno precisa de apenas 01 crédito 160 

para se formar. Ele propõe, caso aprovado: avaliação na disciplina Sistemas Hidrelétricos, de 4 161 

créditos; trabalho a ser apreciado por banca examinadora formada pelos professores Luciano 162 

Noleto, Rudi Els e Felipe Storti; entrega de trabalho acadêmico ao professor da disciplina. Prazo 163 

para entrega do trabalho: 16.08, para que participe da colação de grau na data de 27.08. Houve 164 

discussão sobre os prazos. Após discussão, sugere-se retirar a outorga antecipada de pauta, para 165 

que esse assunto seja discutido novamente quando ele for aluno regular. Houve discussão sobre 166 

fazer a outorga antecipada de quem não é aluno da UnB. O encaminhamento é retirar este item 167 

de pauta, aguardando a reintegração oficial do aluno. Colocado em votação, aprovado por 168 

unanimidade. ITEM 35) Reintegração Matheus Araújo da Rocha, matrícula 16/0153638. O 169 

parecer foi realizado pelo prof. Fabiano Araújo, que informa que o aluno foi desligado por 170 
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reprovar 03 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em votação, 171 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 36) Reintegração Renato Cesar da Silva 172 

Agnello, matrícula 12/0053896. O parecer foi realizado pelo prof. Fabiano Araújo, que informa 173 

que o aluno foi desligado por reprovar 03 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. 174 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 37) Reintegração Elisa 175 

Costa Lima, matrícula 12/0014106. O parecer foi realizado pelo prof. Fabiano Araújo Soares, 176 

que informa que a aluna foi desligada por não cumprir mínimo de créditos obrigatórios e é 177 

favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  178 

ITEM 38) Reintegração Jéssica Roberta Maciel Machado, matrícula 12/0014106. O parecer foi 179 

realizado pelo prof. Fabiano Araújo, que informa que a aluna foi desligada por não cumprir o 180 

mínimo de créditos obrigatórios e é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em 181 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 39) Reintegração Antônio Emanuel da Costa, 182 

matrícula 15/0118210. O parecer foi realizado pelo prof. Daniel Munõz, que informa que o aluno 183 

não cumpriu mínimo de créditos obrigatório e é favorável ao pedido. Não houve discussão. 184 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 40) Reintegração Arilson 185 

Terrão Ximenes Junior, matrícula 13/0022144. O parecer foi realizado pelo prof. Fabiano Araújo, 186 

que informa que o aluno foi desligado por não cumprir mínimo de créditos obrigatórios e foi 187 

desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Colocado em 188 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 41) Reintegração Artur Manoel Cipriano Guimarães, 189 

matrícula 15/0118805. O parecer foi realizado pelo prof. Daniel Munõz, que informa que o aluno 190 

foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Não houve 191 

discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 42) Reintegração 192 

Vinicius Netto de Almeida, matrícula 14/0052755. O parecer foi realizado pelo prof. Daniel 193 

Munõz, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é 194 

favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 195 

ITEM 43) Reintegração Matheus Neves Oliveira da Silva, matrícula 17/0111181. O parecer foi 196 

realizado pelo prof. Daniel Munõz, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes 197 

em disciplina obrigatória e é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, 198 

aprovado por unanimidade. ITEM 44) Reintegração Ana Caroline Alves Amaro, matrícula 199 

11/0058151. O parecer foi realizado pelo prof. Daniel Munõz, que informa que a aluna foi 200 

jubilada e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 45) 201 

Reintegração Joacy Teixeira Santana, matricula 12/0121972. O parecer foi realizado pelo prof. 202 

Daniel Muñoz, que informa que o aluno foi desligado por abandono do Curso e é favorável ao 203 

pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 46) Reintegração Wellingthon 204 
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Diego Resende De Lima, matrícula 15/0152183. O parecer foi realizado pelo prof. Fernando 205 

Cruz, que informa que o aluno foi desligado por reprovar 03 vezes na mesma disciplina 206 

obrigatória e que é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado 207 

por unanimidade. ITEM 47) Reintegração Pedro Daniel Carvalho Matias, matrícula 208 

16/0038090, desligado por reprovar 03 vezes na mesma disciplina obrigatória. O parecer foi 209 

realizado pelo prof. Fernando Cruz e é favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por 210 

unanimidade. ITEM 48) Reintegração João Paulo Coelho De Souza, matricula 16/0127327. O 211 

parecer foi realizado pelo prof. Fernando Cruz que informa que o aluno foi desligado por não 212 

cumprir o mínimo de créditos do Curso e é favorável ao pedido. Não houve discussão. Colocado 213 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 49) Reintegração William Elias Alves, matricula 214 

16/0149053. O parecer foi realizado pelo prof. Fernando Cruz que informa que o aluno 215 

foi desligado por não cumprir o mínimo de créditos do curso e é favorável ao pedido. Colocado 216 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 50) Reintegração Heitor De Sousa Lara, 217 

matricula 17/0144356. O parecer foi realizado pelo prof. Fernando Cruz que informa que o aluno 218 

foi desligado por não cumprir o mínimo de créditos do curso e é desfavorável ao pedido. 219 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções. ITEM 51) Reintegração Victor 220 

Alves Gomide, matricula 15/0150741. O parecer foi realizado pelo prof. Fernando Cruz que 221 

informa que o aluno foi desligado por reprovar 3 vezes em disciplina obrigatória e é favorável 222 

ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 52) Reintegração Rafael 223 

Henrique De Oliveira, matricula 16/0072123. O parecer foi realizado pelo prof. Fernando Cruz 224 

que informa que o aluno foi desligado por reprovar 03 vezes em disciplina obrigatória e é 225 

favorável ao pedido. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 53) Reintegração 226 

Alysson Raniere Monteiro Leite, matricula 10/0006523. O parecer foi realizado pelo prof. 227 

Fernando Cruz que informa que o aluno foi desligado por reprovar 03 vezes em disciplina 228 

obrigatória e é favorável ao pedido. Já é a terceira reintegração do aluno. Colocado em votação, 229 

aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e sete minutos. Eu, 230 

Fernanda Rosa Leite, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será 231 

subscrita por mim e pelo vice-presidente do Colegiado. 232 

 233 

       Fernanda Rosa Leite                                         Sandro Augusto Pavlik Haddad                                          234 
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