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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

ACADÊMICO DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA 2 

SAÚDE E BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 3 

DO VALE DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 4 

DOIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 5 

QUATORZE, ÀS DEZESSETE HORAS E TRINTA 6 

MINUTOS, NO NÚCLEO TEMÁTICO 01, DO BLOCO DE 7 

SALAS DE AULA DO CAMPUS PETROLINA/CENTRO, 8 

SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA 9 

PROFESSORA MÁRCIA BENTO MOREIRA, E A 10 

PRESENÇA DOS PROFESSORES: ANDRÉ LUIZ 11 

DEMANTOVA GURJÃO, CHEILA NATALY GALINDO 12 

BEDOR, DIEGO LUZ MOURA, FABRÍCIO CIESLAK, 13 

MARCELO DOMINGUES DE FARIA, PATRÍCIA AVELLO 14 

NICOLA, RODRIGO PEREIRA RAMOS, SÉRGIO 15 

RODRIGUES MOREIRA, MATEUS MATIUZZI DA COSTA, 16 

GABRIELA LEMOS DE AZEVEDO MAIA, LUCIANA DA 17 

SILVA, ALEXANDRE HENRIQUE REIS E DOS 18 

SEGUINTES DISCENTES: CLEYTON BATISTA DE 19 

SOUSA, CAMILA MAHARA DIAS DAMASCENO, 20 

EDUARDA LETÍCIA CARNEIRO DE CARVALHO, 21 

RENATO MARQUES ALVES, GILMAR DOS SANTOS E 22 

DA ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO PAULINA 23 

RODRIGUES. 24 

Havendo quórum, a coordenadora, Professora Márcia Bento Moreira agradeceu a presença 25 

de todos e iniciou a reunião. 1.0 COMUNICAÇÕES. a) A Professora Márcia Bento Moreira 26 

comunicou que haverá averiguação da Pôs Graduação em que será realizada adequação 27 

dos diários de classe de cada disciplina, cada professor terá de atualizar os dados das 28 

disciplinas dos anos anteriores. Foi proposta abertura de espaço para quem quisesse fazer 29 

alguma comunicação. Não houve. .2.0 EXPEDIENTES: Proposição da troca de ordem dos 30 

pontos de pauta. Proposição aceita. Foi retirado o ponto de pauta do Tiago Acioli e colocado 31 

para a próxima reunião que será realizada em 26.01.2015 3.0 ORDEM DO DIA: ITEM 3.1. 32 

Calendário de Disciplinas. INTERESSADA: Professora Dra. Márcia Bento Moreira. A 33 
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Professora iniciou perguntando se os docentes teriam interesse em pegar alguma disciplina, 34 

não houve manifestação e então ela propôs que os docentes que ministraram as disciplinas 35 

anteriormente continuassem. Mantiveram-se as mesmas disciplinas e os mesmos docentes 36 

participantes conforme a grade de 2013.1. A disciplina Saúde Sociedade e Ambiente terá 37 

como responsável a Profa. Dra Patrícia Avello Nicola e os professores Marcelo Domingues e 38 

José Carlos de Moura como participantes. A disciplina Desenvolvimento Sustentável tem 39 

como responsável a Profa. Dra. Lucia Marisy e o Prof. Paulo Ramos como participante. A 40 

disciplina Estatística Aplicada tem como responsável a Profa. Dra. Luciana da Silva e como 41 

participante a profa. Monica Tomé. A disciplina Epidemiologia terá como responsável o Prof. 42 

Fabrício Cieslak e a professora Luciana da Silva como participante. A disciplina Metodologia 43 

Cientifica Aplicada tem o prof. Dr. Diego Luz Moura como responsável e o Prof. Dr. André 44 

Gurjão e a Profa. Dra. Gabriela Maia como docentes participantes. A disciplina Tópicos 45 

Especiais em Ciências Ambientais, Tecnologia e Saúde II tem como docente responsável o 46 

professor Marcelo Domingues e as professoras Patrícia Avello Nicola E Cheila Nataly 47 

Galindo Bedor como participantes. ITEM 3.2. Formação da Comissão Avaliadora do 48 

processo seletivo 2015. A Professora Márcia informou que será formada a comissão 49 

avaliadora do Processo Seletivo Discentes 2015 e solicitou que os interessados em formá-la 50 

se manifestassem. Não houve manifestação. A professora então propôs os nomes dela, 51 

Márcia Bento Moreira, Lúcia Marisy de Oliveira Ribeiro e Luciana da Silva como membros 52 

internos e os professores Delcides Marques e José Américo, além de um outro 53 

representante da área de saúde a critério da coordenação para compor a comissão como 54 

membros externo. A proposta foi aceita com unanimidade. ITEM 3.3. Eleição Vice 55 

Coordenador. A Professora Márcia deu inicio a este ponto de pauta questionando se havia 56 

algum docente permanente, conforme estabelece a regra, interessado em assumir o cargo 57 

de Vice Coordenador. Não houve manifestação favorável. A coordenadora então indagou se 58 

o colegiado permitiria que um professor Colaborador ou Visitante do Mestrado poderia 59 

assumir este cargo. Por unanimidade aceitou-se que o professor Colaborador ou visitante 60 

assumisse o cargo. O professor Fabrício Cieslak mencionou ter interesse, porém só poderá 61 

assumir em meados de fevereiro. A professora Márcia então questionou se esse professor 62 

poderia ficar no cargo até que o professor Fabrício solicitasse assumir o cargo. Posto em 63 

votação. Aceito por unanimidade. Posteriormente a presidente da reunião, a professora 64 

Márcia, perguntou se havia algum interessado entre os Visitantes ou Colaboradores em 65 

assumir o cargo, diante do silêncio do colegiado ela sugeriu a professora Lucina da Silva, 66 
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que se manifestou favoravelmente desde que não tivesse objeção por parte de em hum dos 67 

membros do colegiado. O professor Matheus Matiuzzi manifestou-se dizendo que a profa. 68 

Luciana da Silva ficaria no cargo em caráter extraordinário e por prazo determinado, pois 69 

deveria haver uma eleição entre os professores permanentes e não havendo interessados a 70 

PRPPGI designa alguém para o cargo. Posto em votação. Aceito por unanimidade.  ITEM 71 

3.4. Processo 23402.002367/2014-44. A Professora Dra. Luciana da Silva foi à relatora do 72 

processo, e iniciou seu relato que diz: “Na data de 27/11/2014 eu Professora Visitante do 73 

Colegiado do Programa de Pós Graduação Ciências da Saúde e Biológicas (PPGCSB), 74 

recebi para apreciação e relatoria o Processo de Conduta Discente N° 23402.002367/2014-75 

44, solicitado pela Profa. Dra. Marcia Bento Moreira sobre a conduta do pós graduando 76 

Gilmar dos Santos no Programa de Pós Graduação.  Tal solicitação esta prevista no artigo 77 

58, item "a" “c” “e” Art. 58 - Compete ao professor orientador e ao co-orientador: a) 78 

Supervisionar o aluno na organização do plano de estudos e na preparação e execução do 79 

seu projeto de dissertação ou tese; c) Supervisionar o aluno na elaboração da dissertação 80 

ou tese; d) Promover a integração do aluno em projeto de pesquisa no PPG-CSB; Art. 92 - 81 

Os casos omissos nesse Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. De 82 

acordo com a carta enviada pela Profa. Dra. Márcia constam as seguintes informações e 83 

motivos para avaliação de conduta:  1) Gilmar desde o início do Programa apresentou 84 

problemas em entender o funcionamento do programa ao qual havia se matriculado. Fato 85 

este diagnosticado pela orientadora ao descobrir que ele frequentava disciplinas sem ser 86 

matriculado e não dava retorno de suas atividades a orientadora. No Regimento: Art. 49 - O 87 

aluno matriculado deverá requerer inscrição em disciplinas de acordo com seu plano de 88 

estudos e com a aprovação de seu orientador. Art. 53 - Será permitida a matrícula de alunos 89 

regulares do PPG-CSB em disciplinas isoladas nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu 90 

da UNIVASF, para complementação ou atualização de conhecimentos desde que o 91 

professor responsável pela disciplina, bem como o colegiado do programa aprove a 92 

permanência do aluno na disciplina. Art. 91 - Para melhor operacionalizar a execução do 93 

planejamento acadêmico do Programa de acordo com os termos deste Regimento e das 94 

normas vigentes na UNIVASF, a Coordenação, antes de cada período letivo, elaborará e 95 

dará ampla divulgação do calendário acadêmico contendo os prazos e períodos para 96 

matrícula em disciplinas, ajustamento de matrícula, trancamento de matrícula em disciplinas, 97 

interrupção de estudos, exames de suficiência em língua estrangeira ou disciplinas e demais 98 

atividades acadêmicas. Parecer Relatoria: - O aluno Gilmar quando questionado sobre o fato 99 
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admitiu que realmente frequentou a disciplina de “Epidemiologia” em 2013.1 e que não 100 

estava matriculado. Alega que fez isso para agregar mais conhecimentos. No entanto diz 101 

que não recorda o motivo que explicaria a falha em não se matricular adequadamente na 102 

disciplina. Assim, o aluno agiu sem a concordância prévia do orientador, desrespeitando o 103 

regimento. 2) Durante o primeiro semestre do ano de 2013 a orientado afirma que 104 

diagnosticou que o discente não cumpria com suas funções de orientando e sugeriu que 105 

trabalhasse com um assunto relacionado à Dengue. Após a escolha, foi realizada um 106 

reunião interdisciplinar, interinstitucional e internacional na Moscamed onde o projeto deste 107 

seria inserido em um plano de ação desta organização. Gilmar foi então agraciado com a 108 

obtenção de bolsa da Capes para facilitar a realização das atividades e que pudesse 109 

dedicar-se em tempo integral as atividades da pós-graduação: No Regimento: Art. 58 - 110 

Compete ao professor orientador e ao co-orientador: a) Supervisionar o aluno na 111 

organização do plano de estudos e na preparação e execução do seu projeto de dissertação 112 

ou tese; Parecer Relatoria: - Quanto ao primeiro tema do trabalho o aluno alegou não 113 

lembrar qual foi o trabalho submetido à seleção do programa. Após a seleção houve um 114 

segundo tema escolhido pelo discente “construção social da saúde – doença em 115 

comunidades ribeirinhas do Vale do São Francisco” porém este tema  não foi apresentando 116 

oficialmente a sua orientadora. A partir disso houve um terceiro tema que foi apresentado ao 117 

discente pela orientadora sobre Dengue, onde o discente concordou com o apresentado e 118 

suas condições.- A reunião realmente foi realizada. E a bolsa foi entregue ao aluno conforme 119 

descrito. - Foi identificado que mesmo com insuficiência de rendimento nos primeiros 6 120 

meses ou seja, 1/3 do tempo total do mestrado, o aluno ainda assim foi agraciado com uma 121 

bolsa da Capes vinculada ao seu projeto. 3) Gilmar se prontificou a desligar-se de 122 

suas atividades trabalhistas para receber o benefício, além disso prometeu dedicar-se as 123 

atividades do programa. A orientadora profa. Márcia solicitou que o aluno ficasse mais em 124 

contato com ela, sempre repassando o que estava realizando em relação a seu projeto, no 125 

entanto isso continuou como anteriormente e nada foi repassado após a reunião da 126 

Moscamed. No Regimento: Art. 76 - Para concessão de bolsa de estudo a alunos, será 127 

exigido o cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e do CEPPGCSB. Art. 80 - 128 

O desenvolvimento de atividade profissional remunerada pelo estudante bolsista só será 129 

permitido nos casos autorizados pelas agencias de fomento, com o aval do Colegiado. 130 

Parágrafo único - O descumprimento deste artigo implicará em pena de cancelamento da 131 

bolsa e devolução das mensalidades recebidas, sem prejuízo de outras medidas 132 
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disciplinares adotadas pelas agências de fomento. A CAPES tem como requisitos para 133 

concessão de bolsa de estudo pela (Portaria N° 76, de 14 de abril de 2010): I – dedicação 134 

integral as atividades do programa de pós-graduação; II - Quando possuir vinculo 135 

empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem percepção de vencimentos; 136 

III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela 137 

instituição promotora do curso. Em adição a Nota Sobre Acúmulo de Bolsa e Vinculo 138 

Empregatício referente a Portaria Conjunta CAPES-CNPq N° 1, de 15 de julho de 2010 info 139 

a que: "Para obter esse beneficio o bolsista tem que ter a anuência de seu orientador que 140 

comunicará oficialmente a coordenação do programa de pós-graduação e se 141 

responsabilizará pelo bom andamento acadêmico do aluno bolsista com vinculo e em 142 

consequência sem causar prejuízo ao bom desempenho do curso como um todo". Parecer 143 

Relatoria: - Quando questionado o discente afirmou que houve um desligamento das 144 

atividades trabalhistas, realizadas no Colégio Auxiliadora a partir do momento que foi 145 

informado que isso era necessário. No entanto consultando sua carteira de trabalho pude 146 

verificar a data de admissão no Colégio Auxiliadora 01/02/1995 sendo que na carteira de 147 

trabalho não consta período de afastamento ou suspensão do mesmo das atividades 148 

laborais. O discente disse que o contato para a confirmação do afastamento seria no setor 149 

de recursos humanos com a sra. Cleide no número (87) 3866-8450. Em verificação por 150 

telefone realizada em 01/12/2014 pela profa. Luciana da Silva ficou constatada que no 151 

período de Agosto/2013 a Dezembro/2013 não houve afastamento do professor das suas 152 

atividades laborais. O discente continuou trabalhando, porém com uma menor carga horária 153 

semanal descumprindo tanto o regulamento do programa quanto as normas da Capes 154 

quanto ao fomento. No período de Janeiro de 2014 a Outubro de 2014 o discente esteve 155 

realmente afastado das suas atividades profissionais no Colégio Auxiliadora, fato este 156 

confirmado pela sra. Cleide, retornando ao trabalho no final do mês de Outubro de 2014. A 157 

orientadora alega que não houve autorização dela para este retorno as atividades laborais. 158 

Assim o retorno ao trabalho pelo discente juntamente com o recebimento da bolsa Capes 159 

acarreta novamente descumprimento das normas vigentes para bolsistas.- Não foi realizado 160 

a avaliação do desempenho do bolsista após 6 meses pela comissão de bolsas. E assim, 161 

não houve avaliação para um possível cancelamento da bolsa baseado nesta avaliação. 4) 162 

Em 2014 a orientadora solicitou que fosse retirada a bolsa Capes uma vez que o aluno não 163 

se dedicava as atividades do programa. Imediatamente o discente se prontificou a mudar de 164 

atitude e prometeu mais uma vez se dedicar integralmente; a orientadora alega ter confiado 165 
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em sua palavra, solicitando retorno diário de suas atividades desenvolvidas, o que ocorreu 166 

por apenas um mês sequente.  No Regimento: Art. 77 – A bolsa de estudo inicial será 167 

concedida pelo período de 01 (hum) ano. Art. 78 –   § 1º - A avaliação de desempenho do 168 

bolsista será realizada a cada seis meses, pela comissão de bolsas. O cancelamento da 169 

bolsa será baseado nesta avaliação. Art. 63 - Nas disciplinas, o aproveitamento dos alunos 170 

será avaliado por meio de provas e trabalhos escolares e será expresso de acordo com os 171 

seguintes conceitos para aprovação e efeito acadêmico: A = Excelente = 9,0 a 10,0 / B = 172 

Bom = 8,0 a 8,9 / C = Regular = 7,0 a 7,9 / D = Insuficiente = zero a 6,9 § 6º - Os alunos que 173 

forem agraciados com bolsa de mestrado somente poderão obter um conceito C em um 174 

único semestre e nenhum conceito D, caso contrário correrão o risco de perderem o mérito 175 

da bolsa. Parecer Relatoria: - Em Julho de 2014 (11 meses após o recebimento da bolsa) a 176 

Profa. Dra. Márcia percebendo ainda a insuficiência de rendimento do aluno Gilmar, 177 

comunicou ao discente que sua bolsa seria cancelada, porém isso não ocorreu porque o 178 

discente se comprometeu a dedicar-se integralmente as atividades do programa. O que 179 

efetivamente ocorreu, porém por apenas 1 mês. - O discente alegou que continuou 180 

pesquisando, desenvolvendo entrevistas, pesquisas, contato com órgãos públicos, buscando 181 

documentos em Juazeiro e Jacobina, no entanto encontrou muita dificuldade em se 182 

apropriar do tema da dissertação. - Em consulta ao desempenho do discente no SIGA ficou 183 

verificado que o mesmo possui 2 conceitos C, um obtido em 2013.1 na disciplina de 184 

estatística e outro C em 2014.1 em Estágios Especiais Supervisionados. Assim, o discente 185 

não cumpriu com os requisitos mínimos exigidos para a manutenção da condição de bolsista 186 

nas disciplinas. 5) Antes do término do primeiro semestre de 2014 o discente solicitou a 187 

prorrogação da data para a defesa em 4 (meses). O pedido foi levado para reunião do 188 

colegiado e sua prorrogação aprovada. Na Resolução 09/2014 da PRPPGI que estabelece 189 

Normas Gerais das Atividades de Pós-Graduação da UNIVASF: Art. 26 - Os cursos de 190 

Mestrado terão duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses. 191 

§ 2º - Nos casos devidamente justificados e com parecer de concordância do orientador, os 192 

alunos poderão requerer: I. Prorrogação do curso por até 6 (seis meses) para o mestrado, e 193 

12 (doze) meses para o doutorado; II. Trancamento de matrícula por um período máximo de 194 

seis meses, não sendo este período considerado para efeito de contabilização do prazo 195 

máximo exigido para a conclusão do respectivo curso. § 2º - Caberá ao Colegiado do 196 

Programa decidir sobre os pedidos de prorrogação e trancamento, segundo critérios 197 

estabelecidos necessariamente no Regimento Interno do PPG. No Regimento: Art. 52 - O 198 
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aluno poderá requerer até 01 (um) afastamento do PPG-CSB através de pedido de 199 

trancamento de matrícula, que deverá ter a concordância de seu orientador e a aprovação 200 

de seu pedido pela CEPGCSB à vista de motivo justo e devidamente comprovado. Art. 66 - 201 

Os prazos mínimo e máximo para conclusão de mestrado § 3º - O prazo para a conclusão 202 

do mestrado e do doutorado poderá ser prorrogado pelo Colegiado por, no máximo, 06 (seis) 203 

meses, à vista de justificativa apresentada pelo aluno e aprovada pelo orientador e/ou 204 

CEPGCSB sem que haja prejuízos ao Programa de Pós-Graduação. § 4º - A prorrogação 205 

mencionada no parágrafo anterior não poderá ser aplicada nos casos de alunos que tiveram 206 

suas matrículas trancadas nos termos do artigo 62º, parágrafo único deste regimento. § 5º - 207 

O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no desligamento do 208 

aluno, por ato do Colegiado. Art. 67 - Os desligamentos serão considerados medidas 209 

extremas que só poderão ser adotados pelo Colegiado depois de esgotadas as 210 

possibilidades de superação dos problemas enfrentados no desenvolvimento dos projetos 211 

e/ou na relação orientando-orientador- orientando. Parágrafo único - A decisão do 212 

desligamento deverá ser comunicada formalmente ao aluno e ao orientador através de 213 

correspondência datada e assinada pelo Coordenador do PPG-CSB. Parecer Relatoria: A 214 

prorrogação do prazo do aluno lhe era de direito e estava prevista no regimento do 215 

programa, bem como na Resolução 09/2014 da PRPPGI – UNIVASF sendo sua solicitação 216 

atendida. 6) Ao término de sua prorrogação Gilmar trouxe no seu computador o material 217 

que disse ter confeccionado, porém de forma segmentada e não impressa. A profa. Márcia 218 

alega que ele era o único pós-graduando que orientava que não possuía pasta no 219 

computador com material dele. Assim solicitou que ele lhe enviasse algo. Ele prometeu fazer 220 

isso, porém não cumpriu. No Regimento: Art. 58 - Compete ao professor orientador e ao co-221 

orientador: a) Supervisionar o aluno na organização do plano de estudos e na preparação e 222 

execução do seu projeto de dissertação ou tese; b) Determinar ao aluno, se necessário, a 223 

realização de cursos, disciplinas, atividades ou estágios específicos que forem julgados 224 

indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação almejada, com ou sem 225 

direito a créditos; c) Supervisionar o aluno na elaboração da dissertação ou tese; d) 226 

Promover a integração do aluno em projeto de pesquisa no PPG-CSB; e) Recomendar ao 227 

Colegiado o desligamento do aluno, quando motivado por insuficiência de produção. Parecer 228 

Relatoria:- O aluno alega que nunca deixou de se dedicar e no momento que lhe foi 229 

solicitado trouxe muitos documentos que foram comprobatórios das visitas aos diversos 230 

órgãos públicos relacionados à pesquisa, leituras e captação de dados.- O primeiro 231 
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documento entregue a sua orientadora ocorreu em maio de 2014, ou seja 15 meses depois 232 

do ingresso do aluno, sendo descrito pelo aluno como “o relatório de maio era um parcial 233 

dos primeiros dados, em julho de 2014 já constavam mais dados e informações”.- O material 234 

foi entregue via e-mail para a profa. Márcia e para a prof. Lúcia.- Quando questionado pela 235 

relatora o porque deste atraso o aluno declara que houve dificuldade de apropriação de 236 

documentosda Organização Mundial da Saúde, Organização Panamericana de Saúde e de 237 

Pesquisadores Internacionais, quando novamente eu questionei onde ele conseguiu estes 238 

documentos o discente alegou que todos estavam disponíveis na internet. - O discente 239 

também atribui a demora a apresentar um primeiro documento (que ocorreu em maio de 240 

2014) devido a dificuldade com a língua inglesa, já que a grande maioria dos documentos 241 

estão nesta língua. Quando eu questionei se ele conhecia o Google Tradutor ele disse que 242 

sim, e que usou, porém alguns termos não era traduzidos corretamente o que não permitiu 243 

um melhor desenvolvimento do trabalho.- O discente relatou que os termos que envolvem 244 

sua dissertação: “Globalização, Tecnociência, Trangênico, Dengue e Governança Territorial” 245 

lhe exigiram muito aprofundamento, justificando o atraso nos prazos. - Ficou constatado que 246 

próximo ao término do período de prorrogação o discente apresentou a sua orientadora um 247 

material fragmentado que ainda não caracterizava um trabalho de dissertação. - As 248 

justificativas apresentadas não fundamentam de forma coerente, nem justificam o grande 249 

atraso no desenvolvimento do trabalho apresentado pelo discente. Principalmente 250 

considerando que grande parte das informações para o estudo estão disponíveis na internet 251 

e este discente estava recendo uma bolsa para dar suporte ao desenvolvimento do trabalho 252 

acadêmico e tinha assumido compromisso com a orientadora, com o programa e com a 253 

agência de fomento que lhe forne o provento. 7) A professora Dra. Márcia alega que 254 

cometeu mais um erro em acreditar no orientando ao tentar agendar sua defesa. “Como ele 255 

não entregou o boneco e seu prazo havia acabado, acreditei que o único problema da 256 

dissertação era a formatação, como o aluno havia informado”. Assim a defesa foi agendada 257 

para o dia 28/11/2014 e a banca escolhida. A orientadora escolheu um dos membros e os 258 

demais foram sugeridos pelo discente e acatados pela orientadora. No entanto, no sábado 259 

dia 01/11/2014 a orientadora recebeu um telefonema do discente Gilmar dizendo que 260 

precisaria de uma análise estatística para alguns resultados da dissertação, para a surpresa 261 

da orientadora. Então a professora Márcia entrou em contato com a professora Luciana (a 262 

qual relata este processo). A professora Luciana se prontificou e realizou as análises 263 

necessárias. No Regimento: Art. 58 - Compete ao professor orientador e ao co-orientador: a) 264 
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Supervisionar o aluno na organização do plano de estudos e na preparação e execução do 265 

seu projeto de dissertação ou tese; b) Determinar ao aluno, se necessário, a realização de 266 

cursos, disciplinas, atividades ou estágios específicos que forem julgados indispensáveis à 267 

sua formação profissional, bem como à titulação almejada, com ou sem direito a créditos; c) 268 

Supervisionar o aluno na elaboração da dissertação ou tese; Parecer Relatoria: - Quando 269 

questionado pela relatora (profa. Luciana) o discente confirmou que sim, sua orientadora 270 

escolheu um dos membros e o outro foi sua própria escolha, sendo aceito pela orientadora. - 271 

No dia 01/11/14 (sábado) foi solicitado um auxilio estatístico que foi realizado pela minha 272 

pessoa (prof. Luciana), sendo o retorno realizado no mesmo dia 01/11/14 as 16:35 da tarde 273 

com as análises solicitadas. Porém, o banco de dados enviado estava bastante incompleto e 274 

com dados faltantes o que pode prejudicar os resultados finais e isso foi relatado ao discente 275 

por e-mail com cópia para sua orientadoa, conforme transcrito abaixo no e-mail enviado pela 276 

profa. Luciana ao discente Gilmar: “Fiz alguns parâmetros gerais e também médias dos 277 

dados. Porém percebi que existem muitos dados faltantes e incompletos na planilhas, isso 278 

acaba prejudicando o resultado final dos escores e valores. Os dados que permitiram fiz 279 

duas análises para você visualizar (uma por ano e outra por ciclo), assim vc pode ver como 280 

fica melhor para poder extrair os resultados que precisa. As planilhas são inteligentes e com 281 

fórmulas e links, assim se vc alterar os números, automaticamente os gráficos se alteram, 282 

tome cuidado para não apagar ou modificar algo sem querer, porque isso vai gerar erros nos 283 

gráficos. Espero ter ajudado. Abraço”. - Ficou constatado que a profa. Márcia acreditando no 284 

aluno aprovou o boneco da dissertação sem realmente vê-lo ou avaliá-lo pois o discente 285 

alegou que faltava apenas a “formatação do trabalho”. - Ficou evidente que quando o aluno 286 

declarou a sua orientadora que faltavam apenas ajustes de “formatação” e adequação de 287 

normas da dissertação, este não estava falando a verdade. Pois em 01/11/2014 surgiu à 288 

necessidade de análise estatística dos resultados. 8) No dia 31/10/2014 a orientadora 289 

declara que já estava havendo cobrança por parte da banca examinadora em relação ao 290 

material da dissertação que ainda não havia sido encaminhado para análise. Esta cobrança 291 

foi realizada pelo professor Diego Luz via e-mail. A orientadora respondeu aos e-mails 292 

dizendo que até dia 03/11/2014 o material estaria entregue a eles. No entanto, neste dia a 293 

orientadora recebeu uma carta do discente Gilmar solicitando nova prorrogação. A 294 

orientadora então disse a ele que este não teria direito a nova prorrogação pelas normas do 295 

programa e que isso não seria permitido. Na Resolução 09/2014 da PRPPGI que estabelece 296 

Normas Gerais das Atividades de Pós-Graduação da UNIVASF: CAPÍTULO III Dos prazos e 297 
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organização curricular do Curso-Programa de Pós-Graduação § 2º - Nos casos devidamente 298 

justificados e com parecer de concordância do orientador, os alunos poderão requerer: I. 299 

Prorrogação do curso por até 6 (seis meses) para o mestrado, e 12 (doze) meses para o 300 

doutorado; II. Trancamento de matrícula por um período máximo de seis meses, não sendo 301 

este período considerado para efeito de contabilização do prazo máximo exigido para a 302 

conclusão do respectivo curso. § 2º - Caberá ao Colegiado do Programa decidir sobre os 303 

pedidos de prorrogação e trancamento, segundo critérios estabelecidos necessariamente no 304 

Regimento Interno do PPG. No Regimento: Art. 66 - Os prazos mínimo e máximo para 305 

conclusão de mestrado são de 12 (doze meses) e 18 (dezoito) meses respectivamente. § 3º 306 

- O prazo para a conclusão do mestrado poderá ser prorrogado pelo Colegiado por, no 307 

máximo, 06 (seis) meses, à vista de justificativa apresentada pelo aluno e aprovada pelo 308 

orientador e/ou CEPGCSB sem que haja prejuízos ao Programa de Pós-Graduação. § 5º - O 309 

descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no desligamento do 310 

aluno, por ato do Colegiado. Art. 67 - Os desligamentos serão considerados medidas 311 

extremas que só poderão ser adotados pelo Colegiado depois de esgotadas as 312 

possibilidades de superação dos problemas enfrentados no desenvolvimento dos projetos 313 

e/ou na relação orientando-orientador- orientando. Parágrafo único - A decisão do 314 

desligamento deverá ser comunicada formalmente ao aluno e ao orientador através de 315 

correspondência datada e assinada pelo Coordenador do PPG-CSB. Parecer Relatoria: - Foi 316 

constatado que até 31/10/2014 nenhum material havia sido entregue a banca, a qual 317 

realmente enviou um e-mail a orientadora solicitando o documento. - Realmente o discente 318 

no dia 05/11/2014 o discente Gilmar encaminha para sua orientadora profa. Márcia e sua 319 

coorientadora profa. Lúcia dois arquivos (Dissertação Parcial e uma Carta). Carta esta 320 

sollicitando mais 30 dias de prorrogação. - Pelas normas contidas na Resolução 09/2014 da 321 

PRPPGI e também no Regimento do PPGCSB todo aluno tem o direito a uma prorrogação 322 

de até seis meses, porém o discente Gilmar já havia solicitado e conseguido uma 323 

prorrogação de 4 meses anteriormente. Uma nova ou segunda prorrogação não estaria 324 

prevista em ambos os documentos (Resolução 09/2014 da PRPPGI ou Regimento 325 

PPGCSB). 9) A profa. Márcia relata que o discente Gilmar procurou sua coorientadora, profa 326 

Lúcia, e pediu a ela que intervisse e esta o fez, escrevendo uma carta de próprio punho a 327 

qual alega “Gilmar esteve comigo e vi seu trabalho, cujos dados são excelentes mas ainda 328 

carecem de algum tempo para serem organizados. Ele vai precisar deste tempo, penso que 329 

30 dias é suficiente”. Esta carta foi recebida pela secretária do PPGCSB Srta Paulina no dia 330 
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04/11/2014 devidamente registrado e carimbado seu recebido. A orientadora expos para a 331 

profa. Lúcia que o discente não poderia ter mais prorrogação baseada no regimento do 332 

programa. Juntas as professoras Márcia e Lúcia decidiram que ele deveria entregar a 333 

dissertação como estava para as correções serem realizadas após a defesa, uma vez que 334 

teria um período de 90 dias segundo o regimento do PPGCSB para fazer isso. No entanto, 335 

no material enviado as orientadoras foi encaminhado para dois outros professores o qual, 336 

após análise descobriram que existia plágio na confecção do material. Ambas as 337 

orientadoras solicitaram uma explicação por parte do aluno e este enviou uma carta resposta 338 

que foi anexada ao processo.  No Regimento: Art. 57 - Cada estudante será orientado por, 339 

no mínimo, um docente permanente do PPG-CSB caracterizado pelo professor orientador e 340 

no mínimo 01 (um) co-orientador. Art. 58 - Compete ao professor orientador e ao co-341 

orientador: a) Supervisionar o aluno na organização do plano de estudos e na preparação e 342 

execução do seu projeto de dissertação ou tese; b) Determinar ao aluno, se necessário, a 343 

realização de cursos, disciplinas, atividades ou estágios específicos que forem julgados 344 

indispensáveis à sua formação profissional, bem como à titulação almejada, com ou sem 345 

direito a créditos; c) Supervisionar o aluno na elaboração da dissertação ou tese; d) 346 

Promover a integração do aluno em projeto de pesquisa no PPG-CSB; e) Recomendar ao 347 

Colegiado o desligamento do aluno, quando motivado por insuficiência de produção. Parecer 348 

Relatoria: - Após a carta da professora Lúcia o discente afirmou que sua orientadora o 349 

pressionou novamente a entregar a versão final em 3 dias. Houve um segundo esforço por 350 

parte do aluno para cumprir esta solicitação.- A profa. Lúcia no papel de co-orientadora agiu 351 

de forma correta intervindo e dando seu parecer no que compete ao discente Gilmar 352 

percebendo que o trabalho do aluno ainda não estava finalizado e necessitava de mais 353 

tempo para a conclusão.- Após saber que o aluno não teria mais direito a prorrogação de 354 

acordo com o regimento do programa a co-orientadora concordou com a defesa agendada. 355 

No entanto o aluno alega dentro de sua carta de defesa “acreditar não estar infringindo a Lei 356 

n. 9610/1998 por estar em um processo ainda de orientação na pesquisa, e que nenhum 357 

material relacionado a pesquisa foi até o momento publicado, o que não acarretaria plágio. 358 

Afirma que o texto enviado as orientadoras não passou ainda por qualquer revisão, 359 

correção, análise, síntese, ajustes. E que solicitou os 30 dias para aperfeiçoar o conjunto da 360 

obra dentro das normas técnicas e legais”. - Quanto a identificação de plágio no trabalho 361 

após uma nova verificação realizada por mim (relatora do processo) no dia 27/11/2014, data 362 

que recebi este documento. Realmente existem trechos do texto que são copiados de outros 363 
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documentos disponíveis na internet e até o momento encontram-se sem a devida referência 364 

de origem o que pode ser entendido como plágio da forma que está, caso esta versão seja 365 

entendida pelo Colegiado como a versão final do trabalho do aluno.  Já que segundo a Lei n. 366 

9610/1998b) artigo 5, alíne a b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua 367 

vontade ou por ser desconhecido; -  Aquele que se propõe a produzir conhecimento sério, 368 

renovador do Direito, quer seja ele professor, pesquisador ou aluno, se obriga a respeitar os 369 

direitos autorais alheios. - É importante ressaltar que nas Normas ABTN não admitem 370 

exceções para textos copiados, sendo indicada sua correta referenciação. - Quem recorre 371 

ao plágio não reluta em fazer inserções, alterações, enxertos nas idéias e nos pensamentos 372 

alheios, muitas vezes apenas modificando algumas palavras, a construção das frases, a fim 373 

de ludibriar intencionalmente e assim prejudicar, de forma covarde, o trabalho original de 374 

alguém e ofendendo os direitos morais do seu verdadeiro autor. Agindo desse modo, o 375 

plagiário tenta iludir a um só tempo tanto ao verdadeiro autor da obra fraudada, como 376 

também a quem é dirigido o seu trabalho, inclusive a coletividade como um todo, que irá 377 

absorvê-lo conforme afirma COSTA NETTO (2008), discorrendo sobre o delito de plágio: 378 

Assim, certamente, o crime de plágio representa o tipo de usurpação intelectual mais 379 

repudiado por todos: por sua malícia, sua dissimulação, por sua consciente e intencional má-380 

fé em se apropriar – como se de sua autoria fosse – de obra intelectual (normalmente já 381 

consagrada) que sabe não ser sua (do plagiário). Concluindo, asseveramos que ao lado de 382 

um trabalho de pesquisa levado a efeito nos ditames das normas metodológicas cabíveis, 383 

fincado num rigor científico necessário e inafastável, deve ainda ser o mesmo revestido de 384 

uma indefectível postura ética por parte do seu autor, quer seja ele mero estudioso, 385 

professor ou aluno de graduação ou pós-graduação. 10)  A orientadora declara que “Diante 386 

de tantas irregularidades e não sabendo como agir, agendei uma reunião com o Procurador 387 

da Univasf que me orientou a confeccionar tal processo e encaminhar ao colegiado para 388 

tomada de decisão por se tratar de um problema acadêmico”. CONSIDERAÇÕES FINAISO 389 

presente relatório buscou analisar, fundamentado no regimento do CPGCSB e na Resolução 390 

09/2014 da PRPPGI que estabelece Normas Gerais das Atividades de Pós-Graduação da 391 

UNIVASF.- Declaro na data de 01/12/2014 as 10:30 eu Profa. Luciana da Silva me reuni 392 

com o discente Gilmar dos Santos para possibilitar ampla defesa e explicações do discente 393 

sobre os pontos elencados por sua orientadora no processo a mim encaminhado. - O 394 

regimento do CPGCSB estipula no Art. 48, paragrafo 4°: "Ao efetivar a matricula, o 395 

selecionado deverá se comprometer a cumprir, respeitar e observar as normas do 396 
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Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde e Biológicas da 397 

Univasf e demais normas da Universidade e das agências de fomento em caso de discente 398 

bolsista.- Discente não atendeu a exigência do artigo 80 do regimento do CPGCSB ao não 399 

solicitar o aval do Colegiado do CPGCSB. O referido discente também não atendeu a 400 

exigência da Portaria Conjunta CAPES-CNPq N°1, de 15 de julho de 2010 ao não solicitar a 401 

anuência de seu orientador. - O Discente não atende as exigências estipuladas na Portaria 402 

N° 76, de 14 d abril de 2010 da CAPES nos itens I (dedicação integral as atividades do 403 

programa e pós-graduação) e III (comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante 404 

às normas definidas pela instituição promotora do curso). Assim a relatoria sugere a 405 

suspensão imediata da bolsa de fomento que o discente possui, devido aos inúmeros 406 

descumprimentos verificados.- O discente não atendeu ao Art. 63 do regimento PPGCSB § 407 

6º - Os alunos que forem agraciados com bolsa de mestrado somente poderão obter um 408 

conceito C em um único semestre e nenhum conceito D, caso contrário correrão o risco de 409 

perderem o mérito da bolsa. Sendo que o discente em questão possui dois conceitos C no 410 

histórico escolar.- O discente gozou do seu direito de prorrogar o prazo para defesa da 411 

dissertação sendo lhe dado adicionalmente 4 meses. O que totalizam até o momento 22 412 

meses dentro do programa e 15 meses como bolsista. Relato que neste período não foi 413 

possível comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas 414 

pela instituição promotora do curso tanto nos conceitos em disciplinas quanto no 415 

cumprimento dos prazos para a confecção da dissertação.- O aluno alega que o corpo 416 

central do texto foi concluído, sendo estes 30 dias adicionais solicitados, para adequar 417 

normas ABNT, revisão do texto, citar as referências corretas. Porém consultado a última 418 

versão do texto fornecido pelo aluno na data de 01/12/2014 foi identificado que os tópicos: 419 

resultados, discussão, conclusão e referências não existem. Questionei ao discente se esta 420 

era a versão mais atual do documento e este alegou que sim. Quando questionado o 421 

discente sobre porque ainda não colocou as análises estatísticas enviadas a ele em 422 

01/11/14 no seu texto a resposta foi “porque depende de outros dados para a construção do 423 

argumento”. Como eu fui a responsável por estas análises posso garantir que os dados 424 

estavam prontos para serem colocados no trabalho final. O mesmo também alega que estas 425 

etapas serão concluídas num prazo de 30 dias caso seja aprovado pelo colegiado. - Logo 426 

indico no meu parecer que 30 dias não parecem ser suficientes para a construção com 427 

qualidade e com desempenho satisfatório. Fato este já comprovado, pois em 4 meses de 428 

prorrogação não foi possível a adequada construção da dissertação.- O aluno alega que foi 429 

http://www.cpgcsb.univasf.edu.br/
mailto:cpgcsb@univasf.edu.br


        
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS - PPGCSB 
Avenida José de Sá Maniçoba, s/n – Centro, CEP 56304-917 Petrolina-PE 

Prédio do Centro de Estudos em Saúde, 3° andar, sala 1281, Tel.: (87) 2101-6847 
www.cpgcsb.univasf.edu.br e-mail: cpgcsb@univasf.edu.br 

 

pressionado pela sua orientadora a cumprir o prazo apresentado até o dia 28/11/2014, o que 430 

demandou um grande esforço para o cumprimento, porém sem sucesso. Relato que esta 431 

frase foi inserida no processo pelo pedido do discente. De acordo com minha posição de 432 

relatora é função do orientador e do co-orientador prevista no regimento Supervisionar o 433 

aluno na elaboração da dissertação ou tese, cobrando adequado desempenho e o 434 

cumprimento dos prazos exigidos pelo programa.- Quando questionado por mim (relatora do 435 

processo) sobre o indicativo de plágio no trabalho o aluno afirmou que não realizou a devida 436 

revisão texto e que é possível que ocorram alguma evidência de plágio, acrescentando que 437 

a versão enviada era uma versão parcial.- Assim sugiro que a existência ou não de plágio no 438 

documento de acordo com o entendimento do Colegiado seja colocado em votação.- O 439 

aluno Gilmar dos Santos iniciou um processo de gravação no seu celular sem comunicar 440 

previamente à relatora que isso estava sendo executado. A partir do momento que a relatora 441 

deu a opção para o discente que a conversa poderia ser gravada caso houvesse 442 

concordância em ambas às partes o aluno disse que já estava gravando, fato este 443 

confirmado pela profa. relatora. Isso ocorreu antes do primeiro minuto da concordância. 444 

Deixo aqui registrado a má intenção do discente no momento em que os fatos estavam 445 

sendo esclarecidos pela relatora. - Sugiro uma votação do colegiado quanto à prorrogação 446 

do prazo em 30 dias, caso isso não infrinja as normas do Regimento do CPGCSB bem como 447 

a Resolução 09/2014 da PRPPGI. Lembrando que caso o prazo possa ser prorrogado 448 

tomando como base o envio da carta do aluno solicitando a prorrogação a data de defesa 449 

deverá ocorrer até 05/12/2014. Se a data de base for 30 dias a partir do fim da prorrogação 450 

anterior, então o limite para a defesa será dia 05/01/2014 sendo que o período de recesso 451 

acadêmico também deve ser respeitado.- Não sendo possível superar os problemas quanto 452 

ao prazo e/ou limitação do tempo, recomendo ao Colegiado do CPGCSB, votação quanto o 453 

desligamento do Discente Gilmar dos Santos. Ressaltando que segundo o regimento 454 

PPGCSB no Art. 67 - Os desligamentos serão considerados medidas extremas que só 455 

poderão ser adotados pelo Colegiado depois de esgotadas as possibilidades de superação 456 

dos problemas enfrentados no desenvolvimento dos projetos e/ou na relação orientando-457 

orientador- orientando. Parágrafo único - A decisão do desligamento deverá ser comunicada 458 

formalmente ao aluno e ao orientador através de correspondência datada e assinada pelo 459 

Coordenador do PPG-CSB”. Após a relatoria da Profa. Dra. Luciana da Silva foi aberto ao 460 

colegiado a palavra para tomada de decisões. A Profa. Cheila Nataly Bedor propôs que 461 

fossem ouvidos o discente Gilmar dos Santos e a professora Márcia Bento na qualidade de 462 
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orientadora do aluno. O Prof. Dr. André Gurkão mencionou que os fatos são independentes 463 

e isentos da opinião do relator. O Prof. Rodrigo Ramos declarou que a relatora deveria ter 464 

um posicionamento direto. Foi dada a palavra ao discente Gilmar que durante sua fala 465 

mencionou não ter solicitado bolsa de estudos; assumir ter descumprido a regra, porém de 466 

forma parcial e somente o fez por não ter obtido informações; alegou ter feito envio de 467 

material nos meses de maio e setembro a sua orientadora e não obtido respostas em 468 

nenhuma das vezes. Disse que o processo está viciado e que pode ter havido perseguição a 469 

sua pessoa. Acrescentou que a relatora durante a reunião que teve com o discente para 470 

ouvir sua versão dos fatos o desestimulou ao dizer que o mesmo não podia mais solicitar 471 

prorrogação. Gilmar dos Santos afirmou não estar ali para prejudicar o programa  e está 472 

disposto a cumprir o que determina o regimento, a única coisa que deseja são mais dias 30 473 

para realizar sua defesa apelando para o bom senso dos membros do colegiado. O Prof. Dr. 474 

André Gurjão declarou ter havido descompromisso por parte do aluno e que este não tinha 475 

entendido claramente o que é estar inserido num programa interdisciplinar de Mestrado. 476 

Ainda segundo o professor André o aluno pede bom senso mas não o teve pois deveria ter 477 

levado a questão ao colegiado e não culpar seu orientador, pois se este estava insatisfeito 478 

solicita-se a mudança de orientação. Acrescentou ainda que para ele o plágio só se 479 

concretiza quando a dissertação/o trabalho tenha sido publicado. A professora Márcia na 480 

qualidade de presidente da reunião propôs enviar o processo a outro relator uma vez que foi 481 

mencionado que o fato da relatora ser Bolsista PNPD da orientadora a relatoria poderia ter 482 

sofrido interferência. Na qualidade de orientadora de Gilmar dos Santos a professora Márcia 483 

disse que ao término do prazo de 30 dias questionando ao aluno se o mesmo tinha escrito 484 

alguma coisa ele respondeu que não, pois não tinha nenhuma definição do que iria 485 

acontecer com ele. A profa. Sugeriu que ele pagasse um estático para fazer a análise porém 486 

o mesmo disse que tinha posto dez pessoas para fazer isto. O discente se surpreendeu com 487 

a afirmação de sua até então orientadora. A Profa. Luciana da Silva declarou que diante da 488 

última versão da dissertação apresentada a ela pelo discente o mesmo não tem condições 489 

de defender, mesmo se concedido os 30 dias por ele solicitado. O Prof. André Gurjão disse 490 

ser favorável a finalização do trabalho e propôs que o aluno situe-se quanto ao programa 491 

que está inserido. O Prof. Dr. Rodrigo Ramos afirmou a necessidade de haver a prevalência 492 

do que é melhor para o mestrado e que entende ser melhor que o aluno defenda. A Profa. 493 

Márcia pediu para que o colegiado tenha consciência e que seus membros devem assinar 494 

um documento dando seu ciente e de acordo em que o discente se compromete com o 495 
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programa, com as regras e os deveres a serem cumpridos. O discente Gilmar questionou 496 

como deve proceder para solicitar a mudança de orientador, pois esta é sua vontade. O Prof. 497 

André respondeu dizendo-lhe que isto está no regimento, deve-se solicitar por escrito a 498 

coordenação do Mestrado, que posteriormente abrirá um processo e será levado ao 499 

colegiado. Foi solicitado ao discente e a Profa. Márcia que se retirassem da sala para dar 500 

prosseguimento a votação.  Foi sugerido que a Profa. Lúcia Marisy, Co-Orientadora do aluno 501 

fosse questionada se quer ou não orientar o discente, caso contrário entrega-se a 502 

coordenação que iria colocar para apreciação do colegiado. A Profa. Dra. Cheila Nataly 503 

Bedor expressamente se comprometeu em orientar o aluno, em último caso, se não houver 504 

nenhum docente para orientá-lo. O Prof. Rodrigo Ramos propôs a votação para saber se 505 

seria concedido a prorrogação e com três abstenções, sendo uma delas do professor André 506 

Gurjão, foi concedida a prorrogação pela maioria.  Os membros do colegiado definiram que 507 

o discente tem até o dia 05.02.2015 como prazo máximo para realizar sua defesa, e até o 508 

dia 29.12.2014 para entregar a documentação necessária a solicitação da defesa. A 509 

discente Letícia carneiro declarou causar frustração o ato de se passar a mão na cabeça 510 

daqueles que não cumprem as regras e que isso gera uma má visibilidade do programa 511 

perante os discentes. O Prof. André Gurjão e a Profa. Dra Patrícia Nicolla declaram que não 512 

se deve permitir orientadores permissivos no programa. A discente Camilla Mahara solicitou 513 

que fosse incluída como ponto de pauta da próxima reunião a discussão sobre proficiência. 514 

O discente Gilmar e a professora Márcia retornaram a sala e o prof. Rodrigo Ramos  515 

informou-lhes que o colegiado decidiu por maioria por conceder ao discente a prorrogação, 516 

que este tem até dia 05.02.2015 para realizar sua defesa e até o dia 29.12.2014 para 517 

entregar toda a documentação que possibilite a defesa. A professora Márcia Bento declarou 518 

que o projeto e todas publicações geradas a partir do mestrado devem ter o nome dela e do 519 

Sr. Aldo Malawase. PALAVRA LIVRE: não houve palavra livre. ENCERRAMENTO Às 20 520 

horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião. Do que era para constar, Eu, Paulina 521 

Rodrigues, Assistente em Administração, juntamente com a coordenadora Profa. Dra. 522 

Márcia Bento Moreira lavramos a presente ata que, após lida e aprovada, segue 523 

devidamente assinada por mim e pelos senhores presentes. Petrolina, 02 de Dezembro de 524 

2014. 525 

MÁRCIA BENTO MOREIRA__________________________________________________ 526 

ANDRÉ LUIZ DEMANTOVA GURJÃO __________________________________________ 527 

CHEILA NATALY GALINDO BEDOR ____________________________________________ 528 
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