MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE MEDICINA

ATA DE ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL - ORDINÁRIA Nº 140/2021 - DEMED (12.23)
Nº do Protocolo: 23122.046634/2021-61
São João del-Rei-MG, 14 de dezembro de 2021.

Ata da 72ª (septuagésima segunda) Reunião Ordinária da Assembleia
Departamental de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei Campus Dom Bosco.
Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 17h29min (dezessete horas e vinte e nove minutos)
iniciou-se a reunião ordinária do Departamento de Medicina (DEMED) da UFSJ, por webconferência, sob a presidência da
professora Vivianne Aparecida Accarino Grobério, chefe do Departamento de Medicina. Reuniram-se os professores:
Alexandre Nunes Pessôa, Américo Calvazara Neto, Bruno Henrique de Castro Amato, Carmen Marques Lopes, Dayana Mara
Pereira de Souza Sad, Fabrízia Reis Pinto Brandão, Geraldo de Assis Carvalho Junior, Gustavo Souza Gontijo Garcia,
Henrique Alvarenga da Silva, Jacqueline Domingues Tibúrcio, Joel Alves Lamounier, José Gabriel Knuppel, Júlio César
Amaral Teixeira, Laila Cristina Moreira Damázio, Leonardo Jardim Vaz de Mello, Ludmila Leite Sant'Anna Vaz de Mello,
Luiz Antônio Pinto, Mara Júnia Campos Silva Amaral, Márcia Reimol de Andrade, Mirian Diená Pastorini Jurgilas, Mylvia
David Chiaradia de Resende, Nicole Menezes Rangel, Paulo Maurício de Oliveira Vieira, Pedro Paulo Trindade Resende,
Rodrigo Chávez Penha, Rodrigo Leite Corrêa, Rodrigo Russo, Rosa Gouvêa de Sousa, Tarso Magno Leite Ribeiro, Tatiana
Teixeira de Miranda, Tatiana Viegas Rangel de Andrade Reis, Valéria Azevedo Junqueira e as auxiliares de secretaria, Bruna
Adrieli da Silva e Fabiana Maria dos Santos Costa. Havendo quórum, a chefe do Departamento de Medicina, prof.ª Vivianne
Aparecida Accarino Grobério, presidente da assembleia, deu início à reunião colocando para aprovação, a ata da assembleia
realizada no dia 04 (quatro) de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um). INFORMES DEMED: Item um: Atualização do
Currículo Lattes para avaliação do Curso de Medicina pelo do Ministério da Educação: Com a palavra, a prof.ª Laila
solicitou aos docentes, a atualização do Currículo Lattes, tendo em vista a importância para a avaliação do curso. Informou que
o Núcleo Docente Estruturante (NDE) está entrando em contato com os professores que ainda não atualizaram. Por fim,
informou que constará em ata, os professores que não atualizarem o currículo, uma vez que prejudica bastante o Curso de
Medicina. Item dois: Notebooks e computadores para os docentes que manifestaram interesse pelo questionário enviado
pelo DEMED: A prof.ª Laila informou que o departamento atenderá a demanda de notebooks e computadores de acordo com
as manifestações de interesse preenchidas no formulário encaminhado pelo DEMED. Esclareceu que 08 (oito) professores
manifestaram interesse por um notebook e os desktops serão encaminhados para as secretarias e coordenadorias (CMEDI,
COREME, DEMED), substituindo os computadores antigos. INFORMES CMEDI: Item um: Visita da CAMEM para
avaliação do Curso de Medicina do Campus Dom Bosco: Com a palavra, o prof. Joel informou que a Comissão de
Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (CAMEM) até o final de novembro pretende fazer a avaliação in loco
do Curso de Medicina. Complementou que estão sendo preparados todos os documentos e reforçou a importância da
atualização do Currículo Lattes. Item dois: Elaboração dos Planos de Ensino para publicação: Com a palavra, a prof.ª
Carmen informou que o Colegiado do curso precisa avaliar os planos de ensino antes de serem publicados na Página da
CMEDI, e é necessário que essa publicação aconteça antes do início das inscrições dos alunos para o próximo período. Pediu
aos professores para providenciarem os planos de ensino e informou que a CMEDI, posteriormente entrará em contato para os
ajustes necessários, se for o caso. Por fim, lembrou que o plano de ensino precisa estar em conformidade com o Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), não podendo ser alterada a ementa, o objetivo, o título da unidade curricular, o código e a carga
horária. Item três: Coordenadores de eixos e de períodos: O prof. Joel informou que precisam ser definidos os
coordenadores de eixos e de períodos, de acordo com o PPC. Disse que será enviado aos docentes, um informativo com as
especificações da função. Mencionou sobre a ideia de montar uma oficina de capacitação para os candidatos. Por fim, lembrou
que tal função também pontua na avaliação de progressão do docente. Item quatro: Revisão do Plano Pedagógico do Curso:
O prof. Joel informou que todas as universidades terão que incluir a extensão na carga horária do curso. Assim, 10% da carga
horária total será dedicada à extensão. Por fim, informou que posteriormente será apresentado algo a respeito, para ser incluído
no PPC. Item cinco: Filme mostrando o funcionamento dos laboratórios: a prof.ª Vivianne pediu aos professores que
ministram aulas nos laboratórios, que fizessem um filme mostrando o funcionamento dos mesmos, tendo em vista a visita do
MEC para a avaliação do curso. Os links dos filmes serão disponibilizados na Página da CMEDI a fim de facilitar para os
avaliadores. Item seis: Candidatura para vice-coordenação do Curso de Medicina do Campus Dom Bosco: A prof.ª Laila
informou sobre sua candidatura para a vice-coordenação do curso. Agradeceu pelos votos e o apoio de todos. A mesma disse
que pedirá exoneração do cargo de subchefe, mas que continuará dando suporte ao departamento, caso seja necessário. Por
fim, informou que o DEMED abrirá um edital de eleição para o cargo de subchefe do departamento. Oportunamente, o prof.
Joel informou que a CMEDI também abrirá um edital para eleição de membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE).

INFORMES CONEP: Item um: Calendário acadêmico 2022: A prof.ª Jacqueline informou sobre o período de reposição de
aulas para complementar as Unidades Curriculares de 2020 e 2021. Conforme previsto no calendário acadêmico de 2022, a
mesma disse que a partir do dia 31 de janeiro já será possível cadastrar a Unidade Curricular para regularizar o passivo de
disciplinas não oferecidas durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Informou ainda, que a data supracitada seria pelo
motivo de que muitos professores estariam de férias, no entanto, poderia ser a partir do dia 09 ou 10 de janeiro, principalmente
a Medicina que já inicia o internato. Por fim, disse que a coordenação poderá ofertar disciplinas conforme data definida pelo
Colegiado, caso o professor não esteja de férias. Item dois: Retorno das aulas presenciais: A prof.ª Jacqueline informou, de
acordo com a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), sobre o retorno das aulas presenciais a partir do
próximo período. No entanto, complementou conforme relator do referido conselho, que tendo em vista que a pandemia não
terminou, é possível que novas resoluções sejam publicadas pelo governo, mas até o momento não há mais nenhuma legislação
vigente que possibilite continuar com ensino remoto. INFORMES CONSU: Item um: Recurso financeiro do Governo do
Estado para as universidades públicas do Estado de Minas Gerais: A prof.ª Laila informou sobre o recurso de 62 milhões
do Tesouro do Estado disponibilizados para utilização nos projetos de ensino, pesquisa e extensão na UFSJ. Conforme a
mesma, a Reitoria solicitou os projetos para todos os docentes, e o governo do Estado fez a escolha. Disse que, no entanto,
posteriormente a Reitoria publicou um edital para que os professores pudessem submeter seus projetos para concorrer aos
recursos financeiros da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPE). Por fim disse que que várias instituições federais do
Estado receberam esse recurso e que a UFSJ foi uma das poucas que abriu o edital para escolha dos projetos pelo governo.
INFORMES COREME: Item um: Inscritos no primeiro processo seletivo da Residência em Clínica Médica da
UFSJ/COREME: Com a palavra, o prof. Luiz Antônio, informou que houve 50 (cinquenta) inscritos para concorrer às
4(quatro) vagas do processo seletivo da Residência em Clínica Médica. Item dois: Processo seletivo Residência em
Medicina de Família e Comunidade: Com a palavra, a prof.ª Tatiana Miranda, informou que a Residência em MFC optou em
realizar o processo seletivo pela UFSJ, no período de 31 de janeiro a 04 de fevereiro. Informou ainda, que houve a diminuição
de 7(sete) para 3(três) vagas, tendo em vista a redução de docentes na área. Ao final, disse que optaram pela redução de vagas
para manter a qualidade do curso. Item três: Certificados do curso de Residência Médica: O prof. Luiz Antônio informou
sobre a dificuldade do curso de Residência Médica, em conseguir a emissão dos certificados dos residentes pela instituição. De
acordo com o mesmo, já foram feitas reuniões, repassadas as informações de carga horária e estrutura da residência, no
entanto, os certificados ainda não forma liberados. Terminados os informes, a presidente pôs em discussão a pauta do dia
quando da convocação da reunião, a saber: Item um: Apreciação do Projeto de Extensão intitulado: "Na batida certa:
ampliando os conhecimentos acerca do suporte básico de vida na UFSJ" de autoria da prof.ª Mirian Diená Pastorini
Jurgilas. Relatora: Prof.ª Valéria Azevedo Junqueira: A relatora fez a leitura de seu parecer e proferiu o seguinte voto:
"voto pela aprovação do projeto". Em seguida, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. Item dois: Apreciação do
Projeto de Extensão intitulado: "Inspire: primeiros socorros diante de situações de Obstrução de Vias Aéreas por
Corpo Estranho (OVACE) em crianças" de autoria da prof.ª Mirian Diená Pastorini Jurgilas. Relatora: Prof.ª Valéria
Azevedo Junqueira: A relatora fez a leitura de seu parecer e proferiu o seguinte voto: "voto pela aprovação do projeto". Após
sugestão e esclarecimentos, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. Item três: Apreciação do Projeto de Extensão
intitulado: "Continuação do projeto de rastreio, diagnóstico e ações no combate do câncer de pele no município de
Tiradentes" de autoria da prof.ª Ludmila Leite Sant'Anna Vaz de Mello. Relator: Prof. Joel Alves Lamounier: O relator
fez a leitura de seu parecer e proferiu o seguinte voto: "voto pela aprovação do projeto". Em seguida, o voto do relator foi
aprovado por unanimidade. Item quatro: Apreciação da solicitação de encargos didáticos para o 1º Semestre letivo de
2022, referente às unidades Curriculares do Curso de Graduação em Medicina. - Memorandos Eletrônicos Nº 153 e
161/2021/CMEDI: A prof.ª Laila apresentou a planilha preenchida pelos docentes. Com a palavra a prof.ª Rosa esclareceu que
a área de Medicina de Família e Comunidade, no momento não tem condições de ofertar o que é habitual, no entanto, se tiver
classificados no concurso público que está em andamento, a área já tem explicitado onde serão alocados os novos docentes.
Após discussão e esclarecimentos, foi aprovada por unanimidade a distribuição dos encargos didáticos para o 1º Semestre
letivo de 2022. Item cinco: Apreciação da solicitação de encargo didático para o 1º Semestre letivo de 2022, referente às
unidades Curriculares: "Parasitologia e Higiene Zootécnica" e "Microbiologia Geral", no Curso de Zootecnia Memorando Eletrônico Nº 61/2021/COZOO: Foi aprovada por unanimidade a anuência dos encargos didáticos
"Parasitologia e Higiene Zootécnica" e "Microbiologia Geral" a serem ministrados pelo Prof. José Batista de Jesus no curso de
Zootecnia no 1º Semestre letivo de 2022. Item seis: Indicação de 1(docente) para compor o cargo de membro da
Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA, tendo em vista o pedido de exoneração pela Prof.ª Esther Daibert
Angelo Manfrini: Foi aprovada a indicação do prof. José Batista de Jesus para membro da Comissão de Ética no Uso de
Animais (CEUA). Item sete: Indicação de nomes para compor a Comissão de Avaliação de Promoção Docente - Classe
A/Auxiliar 2 para Classe B/Assistente 1. Interessada: Prof.ª Márcia Reimol de Andrade: Foi aprovada por unanimidade, a
indicação das docentes: Dayana Mara Pereira de Souza Sad e Silvania Carla de Melo Pinel Machado, para comporem a
comissão de avaliação de promoção docente da prof.ª Márcia Reimol de Andrade, sob a presidência da chefe do Departamento
de Medicina. Item oito: Indicação de nomes para compor a Comissão de Avaliação de Promoção Docente - Classe
A/Auxiliar 2 para Classe B/Assistente 1. Interessada: Prof.ª Ludmila Leite Sant'Anna Vaz de Mello: Foi aprovada por
unanimidade, a indicação dos docentes: Mírian Diená Pastorini Jurgilas e Pedro Paulo Trindade Resende, para comporem a
comissão de avaliação de promoção docente da, prof.ª Ludmila Leite Sant'Anna Vaz de Mello, sob a presidência da chefe do
Departamento de Medicina. Item nove: Apreciação da nomeação de coordenador pro tempore para a área de Medicina de
Família e Comunidade em substituição a docente Brisa D'Louar em virtude do afastamento integral até o final de
março/2022: Foi aprovada por unanimidade a indicação do prof. José Gabriel Knuppel como coordenador pro tempore da área
de Medicina de Família e Comunidade, tendo em vista o afastamento integral da prof.ª Brisa D'Louar Costa Maia, até o final
de março de 2022. Item dez: Apreciação do Processo nº 23122.040568/2021-15 referente a solicitação de Afastamento
Integral para Qualificação Docente no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva, nível Doutorado,
da Universidade Federal de Juiz de Fora. Interessado: Prof. Rodrigo Chávez Penha - Relator: Prof. José Gabriel
Knuppel: O relator fez a leitura do parecer e proferiu o seguinte voto: "Pelo exposto, manifesto parecer favorável ao

afastamento do professor Rodrigo Chávez Penha, pelo período de 1 ano, a partir de 1º de janeiro de 2022. Este é meu voto,
salvo melhor juízo". Conforme parecer, a professora Rosa Gouvêa assumirá os encargos da disciplina de Medicina de Família
e Comunidade e Gestão do SUS, com carga horária semestral de 144 horas. Após esclarecimentos, foi aprovado por
unanimidade o afastamento integral do prof. Rodrigo Chávez Penha para qualificação, nível doutorado na UFSJ. I tem onze:
Indicação de membros docentes para compor a banca examinadora do Concurso Público para o cargo de Professor da
Carreira de Magistério Superior na área de Pediatria - CPD Nº 014/2021. (Previsão das provas: a partir do dia 24 de
janeiro/2021, conforme edital): Foi aprovada por unanimidade a indicação dos docentes: Fabrízia Reis Pinto Brandão
(presidente), Joel Alves Lamounier (titular), Tarso Magno Leite Ribeiro (titular) e Dayana Mara Pereira de Souza Sad
(suplente) para compor a banca examinadora do Concurso Público para o cargo de Professor da Carreira de Magistério
Superior na área de Pediatria. Item doze: Indicação de membros docentes para compor a banca examinadora do
Concurso Público para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior na área de Psiquiatria - CPD Nº
015/2021. (Previsão das provas: a partir do dia 31 de Janeiro/2021, conforme Edital): Foi aprovada por unanimidade a
indicação das docentes: Carmen Marques Lopes (presidente), Vivianne Aparecida Accarino Grobério (titular), Ana Paula
Souto Melo/CCO (titular) e Dayana Mara Pereira de Souza Sad (suplente) para compor a banca examinadora do Concurso
Público para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior na área de Psiquiatria. Item treze: Indicação de
membros docentes para compor a banca examinadora do Concurso Público para o cargo de Professor da Carreira de
Magistério Superior na área de Imaginologia. Previsão de provas: fevereiro/2022: Foi aprovada por unanimidade a
indicação dos docentes: Leonardo Jardim Vaz de Mello (presidente), Laila Cristina Moreira Damázio (titular), Joel Alves
Lamounier (titular) e Pedro Paulo Trindade Resende (suplente) para compor a banca examinadora do Concurso Público para o
cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior na área de Imaginologia. Item quatorze: Indicação de membros
docentes para compor a banca examinadora do Concurso Público para o cargo de Professor da Carreira de Magistério
Superior na área de Cirurgia. Previsão de provas: fevereiro/2022: Foi aprovada por unanimidade a indicação dos docentes:
Rodrigo Leite Corrêa (presidente), Ludmila Leite Sant'Anna Vaz de Mello (titular), Tatiana Viegas Rangel de Andrade Reis
(titular) e Mirian Diená Pastorini Jurgilas (suplente) para compor a banca examinadora do Concurso Público para o cargo de
Professor da Carreira de Magistério Superior na área de Cirurgia. Item quinze: Apreciação do Projeto de Extensão
intitulado: "Estudo do corpo humano nas escolas de ensino médio e fundamental do município de São João del-Rei" de
autoria da prof.ª Laila Cristina Moreira Damázio. Relatora: prof.ª Jacqueline Domingues Tibúrcio; (baixado em
diligência na assembleia realizada no dia 04 de outubro de 2021, para esclarecimentos com a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, se é pertinente a apreciação em assembleia, uma vez que o projeto é desenvolvido em outra instituição
não conveniada, e se poderá ser incluído no sistema Intelecto.): Em atendimento à solicitação da chefia do DEMED, a
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação esclareceu que é de responsabilidade do departamento, a aprovação/validação das
atividades dos docentes, incluindo os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Segundo a mesma, caso a assembleia considere
que as atividades não compõem o cotidiano do docente na UFSJ, basta reprová-las ou não validá-las no RADOC, tomando por
base a ausência de convênio com as instituições mencionadas. Sendo assim, após discussão e esclarecimentos, foi aprovado
que os docentes poderão submeter em assembleia, os projetos desenvolvidos em outras instituições não conveniadas, e cabe ao
relator avaliar tal projeto para apreciação dos docentes e posterior lançamento no sistema Intelecto. Em seguida, de acordo com
a relatora que proferiu o seguinte voto: "voto pela aprovação do projeto", foi aprovado o projeto de Extensão intitulado:
"Estudo do corpo humano nas escolas de ensino médio e fundamental do município de São João del-Rei" de autoria da prof.ª
Laila Cristina Moreira Damázio. Item dezesseis: Apreciação do Projeto de Pesquisa intitulado: "Metodologias ativas
versus métodos tradicionais: como aprender anatomia?" de autoria da prof.ª Laila Cristina Moreira Damázio.
Relatora: prof.ª Jacqueline Domingues Tibúrcio; (baixado em diligência na assembleia realizada no dia 04 de outubro
de 2021, para esclarecimentos com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, se é pertinente a apreciação em
assembleia, uma vez que o projeto é desenvolvido em outra instituição não conveniada, e se poderá ser incluído no
sistema Intelecto.): Em atendimento à solicitação da chefia do DEMED, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
esclareceu que é de responsabilidade do departamento, a aprovação/validação das atividades dos docentes, incluindo os
projetos de ensino, pesquisa e extensão. Segundo a mesma, caso a assembleia considere que as atividades não compõem o
cotidiano do docente na UFSJ, basta reprová-las ou não validá-las no RADOC, tomando por base a ausência de convênio com
as instituições mencionadas. Sendo assim, após discussão e esclarecimentos, foi aprovado que os docentes poderão submeter
em assembleia, os projetos desenvolvidos em outras instituições não conveniadas, e cabe ao relator avaliar tal projeto para
apreciação dos docentes e posterior lançamento no sistema Intelecto. Em seguida, de acordo com a relatora que proferiu o
seguinte voto: "voto pela aprovação do projeto", foi aprovado o projeto de Pesquisa intitulado: "Metodologias ativas versus
métodos tradicionais: como aprender anatomia" de autoria da prof.ª Laila Cristina Moreira Damázio. Não havendo mais
assunto a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Fabiana Maria dos Santos Costa, auxiliar de secretaria do Departamento de
Medicina, lavrei a presente ata, que se for aprovada, será assinada por todos os presentes. São João del-Rei, 08 (oito) de
novembro de 2021 (dois mil e vinte e um).

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 15:56)
ALEXANDRE NUNES PESSOA

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 12:50)
AMERICO CALZAVARA NETO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2213772

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2676738

(Não Assinado)
BRUNO HENRIQUE DE CASTRO AMATO

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 14:52)
CARMEN MARQUES LOPES

FUNÇÃO INDEFINIDA
DEMED (12.23)
Matrícula: 2191114

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1952585

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 14:35)
DAYANA MARA PEREIRA DE SOUZA SAD

(Assinado digitalmente em 19/12/2021 22:23)
FABRIZIA REIS PINTO BRANDAO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1768200

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1487314

(Assinado digitalmente em 27/12/2021 09:33)
GERALDO DE ASSIS CARVALHO JUNIOR

(Assinado digitalmente em 23/12/2021 11:29)
GUSTAVO SOUZA GONTIJO GARCIA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1520459

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2111973

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:12)
HENRIQUE ALVARENGA DA SILVA

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 18:23)
JACQUELINE DOMINGUES TIBURCIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2326231

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1365493

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 12:37)
JOEL ALVES LAMOUNIER

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 12:59)
JOSE GABRIEL KNUPPEL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CMEDI (12.66)
Matrícula: 319693

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
COREME (12.23.10)
Matrícula: 1146041

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 12:52)
JULIO CESAR AMARAL TEIXEIRA

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:03)
LAILA CRISTINA MOREIRA DAMAZIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2840942

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CMEDI (12.66)
Matrícula: 1811013

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 17:02)
LEONARDO JARDIM VAZ DE MELLO

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 17:03)
LUDMILA LEITE SANT ANNA VAZ DE MELLO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1142804

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1560604

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 14:00)
LUIZ ANTONIO PINTO

(Assinado digitalmente em 15/12/2021 15:26)
MARA JUNIA CAMPOS SILVA AMARAL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
COREME (12.23.10)
Matrícula: 1144476

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 3212997

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:07)
MARCIA REIMOL DE ANDRADE

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 18:49)
MIRIAN DIENA PASTORINI JURGILAS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1395012

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1315581

(Assinado digitalmente em 21/12/2021 07:19)
MYLVIA DAVID CHIARADIA DE RESENDE

(Não Assinado)
NICOLE MENEZES RANGEL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2239656

FUNÇÃO INDEFINIDA
DEMED (12.23)
Matrícula: 1520560

(Assinado digitalmente em 15/12/2021 09:36)
PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA VIEIRA

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 15:48)
PEDRO PAULO TRINDADE RESENDE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1144053

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2310472

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:46)
RODRIGO CHAVEZ PENHA

(Não Assinado)
RODRIGO LEITE CORREA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1880539

FUNÇÃO INDEFINIDA
DEMED (12.23)
Matrícula: 1925147

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 00:59)
RODRIGO RUSSO

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:45)
ROSA GOUVEA DE SOUSA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2116613

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1890877

(Assinado digitalmente em 15/12/2021 13:54)
TARSO MAGNO LEITE RIBEIRO

(Não Assinado)
TATIANA TEIXEIRA DE MIRANDA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1673557

FUNÇÃO INDEFINIDA
PRM-MFC (13.45)
Matrícula: 1410354

(Assinado digitalmente em 20/12/2021 14:40)
TATIANA VIEGAS RANGEL DE ANDRADE REIS

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 16:39)
VALERIA AZEVEDO JUNQUEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 1842478

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2352170

(Assinado digitalmente em 14/12/2021 13:29)
VIVIANNE APARECIDA ACCARINO GROBERIO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DEMED (12.23)
Matrícula: 2087598

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu
número: 140, ano: 2021, tipo: ATA DE ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL - ORDINÁRIA, data de emissão: 14/12/2021 e o
código de verificação: ade508e29c

