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Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às nove horas, na Sala 1 

de Reuniões dos Conselhos Superiores, no terceiro andar do Prédio 2 

Administrativo do Campus I do CEFET-MG, realizou-se a décima primeira reunião 3 

ordinária do Conselho de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT), sendo 4 

esta a primeira sob a presidência da professora Carla Simone Chamon, Diretora 5 

da Educação Profissional e Tecnológica (DEPT) do CEFET-MG, assim designada 6 

conforme Portaria nº 1.379, de 14 de outubro de 2015. Compareceram à reunião, 7 

o Diretor Adjunto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), professor 8 

Ezequiel de Souza Costa Júnior, a Coordenadora Geral de Desenvolvimento e 9 

Acompanhamento da EPT, professora Maria Beatriz Guimarães Barbosa, e os 10 

Conselheiros Almir Gonçalves Vieira, Augusto César da Silva Bezerra, Carlos 11 

Wagner Moura e Silva, Daniel Braga Hubner, Fernanda Nascimento Paschoal 12 

Badaró, Filipe Oliveira Raslan, Jeannette de Magalhães Moreira Lopes, João 13 

Ricardo Mata Soares de Souza, José Elias de Oliveira, Lílian Aparecida Arão, 14 

Lívia Cristina Oliveira Lana, Marcos Gonçalves Rios, Margareth Cordeiro Franklim, 15 

Renata Barbosa de Oliveira e Rosália Aparecida Santos Martins. A Presidente 16 

Carla Simone Chamon deu as boas vindas aos Conselheiros e informou ser uma 17 

grande honra presidir este Conselho, do qual participara anteriormente como 18 

Conselheira, nos anos de 1999, 2000 e 2001. Ciente da grande importância deste 19 

Conselho, criado oficialmente em 1959, disse ter a expectativa de que as 20 

demandas da Comunidade referentes aos cursos da Educação Profissional 21 

Técnica de Nível Médio (EPTNM) possam ser atendidas por este Conselho e 22 

ressaltou haver alguns pontos emergenciais que deverão ser tratados ao longo do 23 

ano de 2016, tais como a realização do Seminário EPTNM, a revisão dos Projetos 24 

Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos, a análise dos problemas que os cursos 25 
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EPTNM do turno noturno vem apresentando há algum tempo e apontar as 26 

possíveis soluções, a avaliação dos problemas relacionados à retenção e evasão 27 

e a adequação do sistema acadêmico às Normas Acadêmicas.  Às nove horas e 28 

trinta minutos, registrou-se a chegada da Conselheira Lílian Aparecida Arão e da 29 

professora Maria Beatriz Guimarães Barbosa. Item 1 – Verificação de quórum: 30 

Realizada a verificação, constatou-se a existência de quórum para a reunião, uma 31 

vez que estavam presentes, naquele momento, dez Conselheiros com direito a 32 

voto. Ás nove horas e quarenta minutos, registrou-se a chegada do professor 33 

Ezequiel de Souza Costa Júnior. Item 2 – Aprovação da pauta: A Presidente 34 

apresentou a proposta de pauta para a reunião e o Conselheiro Marcos Gonçalves 35 

Rios solicitou a inclusão de um item à pauta, para tratar da definição da estrutura 36 

curricular do curso técnico em Mecânica para o ano de 2016. Submetida à 37 

votação, a pauta foi aprovada por unanimidade, ficando assim definida: Item 1 – 38 

Verificação de quórum; Item 2 – Aprovação da pauta; Item 3 – Leitura e aprovação 39 

de Ata; Item 4 – Participação do CEFET-MG na BNCC; Item 5 – Solicitação de 40 

redefinição do Comitê Gestor do Seminário EPTNM; Item 6 – Pareceres das 41 

Câmaras de Ensino e de Legislação e Normas; Item 7 – Definição da estrutura 42 

curricular do curso técnico em Mecânica para 2016 e Item 8 – Informes da 43 

Presidente e dos Conselheiros. Dando continuidade à reunião, a Presidente 44 

passou ao Item 3 – Leitura e aprovação da Ata. Ao obter a resposta de que a 45 

maioria dos Conselheiros não havia realizado sua leitura previamente, a 46 

Presidente propôs que a ata referente à décima reunião ordinária do CEPT, 47 

realizada no dia 08 de outubro de 2015, fosse lida antes de ser submetida à 48 

aprovação. Assim, a Conselheira Lílian Aparecida Arão procedeu a leitura do 49 

documento, para acompanhamento dos demais. Após a realização de algumas 50 

alterações à redação da ata, sugeridas por alguns Conselheiros, a ata foi 51 

submetida à votação e aprovada por unanimidade. Às dez horas, registrou-se a 52 

chegada do Conselheiro Carlos Wagner Moura e Silva e da Conselheira 53 

Margareth Cordeiro Franklim. Item 4 – Participação do CEFET-MG na BNCC: 54 

Em setembro, o Ministério da Educação (MEC) lançou o sistema de consulta 55 

pública para a discussão do texto preliminar da Base Nacional Comum Curricular 56 

(BNCC).  A Presidente Carla Simone Chamon propõe que o CEFET-MG participe 57 
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e contribua institucionalmente, apresentando, na primeira quinzena do mês de 58 

dezembro, ao MEC um documento de intervenção à proposta da BNCC. Para 59 

isso, levou ao Plenário o questionamento de quais ações deverão ser tomadas a 60 

fim de viabilizar o melhor debate entre os professores de todas as Unidades da 61 

Instituição. Professor Ezequiel de Souza Costa Júnior sugeriu o uso de uma 62 

ferramenta disponível no CEFET-MG, capaz de viabilizar reuniões remotas, em 63 

plataforma da internet. Entretanto, por não possuir detalhes a respeito de seu 64 

funcionamento, comprometeu-se a buscar por mais informações e divulgá-las aos 65 

Conselheiros, posteriormente. Após ampla discussão, foi proposto como 66 

encaminhamento que a Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica (DEPT) 67 

envie a todas as Diretorias de Unidade, Coordenações de Áreas da Unidade Belo 68 

Horizonte, Departamentos de Formação Geral das Unidades do Interior e 69 

Coordenações Pedagógicas, uma mensagem eletrônica informando a existência 70 

da consulta pública e solicitando a discussão conjunta e voluntária dos 71 

professores para a elaboração de uma proposta institucional de intervenção à 72 

BNCC a ser apresentada ao MEC, em dezembro. Simultaneamente a esta ação, a 73 

Conselheira Margareth Cordeiro Franklim propôs que este Conselho tenha um 74 

posicionamento político e tome providências para pleitear junto ao MEC o 75 

adiamento do prazo final para apresentação das propostas de intervenção à 76 

BNCC. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 77 

Consensualmente, ficou decidido que o documento a ser encaminhado ao MEC 78 

será redigido, conjuntamente, pela Conselheira Margareth Cordeiro Franklim, 79 

professora Carla Simone Chamon e professor Ezequiel de Souza Costa Júnior. 80 

Item 5 – Solicitação de redefinição do Comitê Gestor do Seminário EPTNM: A 81 

Presidente, Carla Simone Chamon, informou ter duas solicitações a fazer ao 82 

Conselho. A primeira delas de esclarecimento quanto ao papel a ser exercido pelo 83 

Comitê Gestor para a realização do Seminário EPTNM e a segunda, para que a 84 

função de Presidente do Comitê Gestor passe a ser exercida pela Diretoria de 85 

Educação Profissional e Tecnológica do CEFET-MG. Em seguida, o Conselheiro 86 

Filipe Oliveira Raslan apresentou um histórico do Comitê Gestor, informando que 87 

no mês de junho, a DEPT levou ao CEPT a proposta do Seminário EPTNM e este 88 

Conselho assumiu o compromisso de promover sua realização. Para isso, o 89 
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Comitê Gestor composto pelo Diretor e Diretor Adjunto de EPT, pela 90 

Coordenadora Geral de Desenvolvimento e Acompanhamento da EPT e três 91 

Conselheiros do CEPT foi criado. Na sétima reunião ordinária deste Conselho, a 92 

proposta para alteração da composição do Comitê Gestor foi aprovada, passando 93 

esta a contar com cinco Conselheiros e os representantes da DEPT anteriormente 94 

mencionados. Também foi aprovada a criação da função de Presidente do Comitê 95 

Gestor, sendo o Conselheiro Filipe Oliveira Raslan eleito para exercê-la. Informou 96 

ainda que a primeira reunião foi convocada pelo Presidente do Comitê Gestor para 97 

o dia 15 de julho, não sendo esta realizada em razão de um movimento grevista 98 

dos técnicos administrativos que impossibilitou a entrada de todos os Servidores 99 

no campus I. Em seguida, as férias escolares aconteceram e somente foi possível 100 

realizar a primeira reunião no mês de setembro. No total, até o momento, cinco 101 

reuniões convocadas pelo Comitê Gestor foram realizadas. Em seguida, a 102 

discussão foi aberta e as Conselheiras Renata Oliveira Barbosa, Lílian Aparecida 103 

Arão, Rosália Aparecida Santos Martins se manifestaram com relação ao 104 

desenvolvimento das atividades do Comitê Gestor até o momento e à proposta de 105 

que sua Presidência seja assumida pela DEPT. Às dez horas e cinquenta minutos, 106 

registrou-se a chegada do Conselheiro Almir Gonçalves Vieira. A Presidente do 107 

CEPT submeteu à votação duas propostas de encaminhamento. A primeira, 108 

sugerida pelo Conselheiro Filipe Oliveira Raslan, de que sejam definidas as 109 

atribuições do Comitê Gestor e, posteriormente, discutida a sua Presidência e a 110 

segunda proposta, inversa à primeira, para que a Presidência do Comitê seja o 111 

primeiro item a ser discutido. A segunda proposta obteve oito votos favoráveis, um 112 

voto contra e quatro abstenções, ficando assim definido o andamento da 113 

discussão. Os Conselheiros Augusto César da Silva Bezerra, Daniel Braga 114 

Hubner, Marcos Gonçalves Rios, Almir Gonçalves Vieira e o professor Ezequiel de 115 

Souza Costa Júnior expuseram suas opiniões e se posicionaram quanto à 116 

mudança da Presidência do Comitê Gestor e a realização do Seminário. A 117 

Conselheira Margareth Cordeiro Franklim também se manifestou e requereu que 118 

seu nome fosse retirado da composição do Comitê Gestor, por estar 119 

desenvolvendo, como membro da Câmara de Legislação e Normas, o trabalho de 120 

revisão e proposta de nova redação para as Normas Acadêmicas, que requer 121 
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muito do seu tempo. Após ampla discussão, a proposta para que a Presidência do 122 

Comitê Gestor do Seminário EPTNM passasse a ser exercida pela Diretora de 123 

Educação Profissional e Tecnológica do CEFET-MG foi submetida à votação e 124 

aprovada ao obter onze votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. Em 125 

seguida, a proposta para criação da função de Vice-Presidente do Comitê Gestor 126 

foi aprovada por nove votos favoráveis, três votos contrários e uma abstenção. 127 

Com relação à composição do Comitê Gestor, a Presidente do CEPT submeteu a 128 

proposta para que o Conselheiro Filipe Oliveira Raslan assumisse a função de 129 

Vice-Presidente e que a Conselheira Lilian Aparecida Arão passasse a integrar o 130 

Comitê em substituição à Margareth Cordeiro Franklim. A proposta foi aprovada 131 

por unanimidade. Item 6 – Pareceres das Câmaras de Ensino e de Legislação 132 

e Normas: Os Presidentes da Câmara de Legislação e Normas, Margareth 133 

Cordeiro Franklim e da Câmara de Ensino, Carlos Wagner Moura e Silva, 134 

informaram não haver pareceres a serem apresentados nesta reunião. Na 135 

sequência, o Presidente da Câmara de Ensino justificou a ausência de pareceres 136 

informando que quatorze processos referentes à reestruturação de Projetos 137 

Políticos Pedagógicos estão sob análise, sendo em sua maioria referentes a 138 

cursos da Unidade Divinópolis e da Unidade Varginha, onde ele e outros membros 139 

da Câmara de Ensino estiveram recentemente realizando uma oficina para 140 

orientar os responsáveis pela elaboração dos PPP. Entretanto, não houve tempo 141 

hábil para que as correções necessárias fossem realizadas e os processos 142 

devolvidos à Câmara antes da realização desta reunião. A Coordenadora Geral de 143 

Desenvolvimento e Acompanhamento da EPT, Maria Beatriz Guimarães Barbosa, 144 

informou ter se reunido com o Presidente da Câmara de Ensino no dia anterior 145 

para elencar os Processos que obrigatoriamente deverão ser analisados ainda 146 

este ano para implementação do PPP em 2016. Diante disso, solicitou ao plenário 147 

determinar a data limite para que as Coordenações de Cursos devolvam os 148 

processos corrigidos ao CEPT, a fim de que possam ter os pareceres emitidos 149 

pela Câmara de Ensino apresentados na reunião extraordinária a ser realizada 150 

antes do dia dez de dezembro. Às doze horas, registrou-se a saída do Conselheiro 151 

Filipe Oliveira Raslan. Simultaneamente, o Conselheiro Marcos Gonçalves Rios 152 

deu início à apresentação do Item 7 – Definição da estrutura curricular do 153 
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curso técnico em Mecânica para 2016, solicitando à Presidência do CEPT que a 154 

estrutura curricular do curso técnico em Mecânica proposta no Processo que está 155 

sob análise da Câmara de Ensino seja aprovada por resolução ad referendum, 156 

devido à exiguidade do tempo para realização dos ajustes no sistema acadêmico 157 

até o início das matrículas para o ano letivo de 2016. Consensualmente, a 158 

Presidência e demais Conselheiros não concordaram em atender à solicitação. 159 

Entretanto, a Presidente do CEPT afirmou que o parecer da análise do Processo 160 

em questão será apresentado pela Câmara de Ensino na próxima reunião e caso 161 

seja aprovado, haverá tempo hábil para implantação no ano de 2016. Às doze 162 

horas e vinte e sete minutos, registrou-se a saída do Conselheiro Marcos 163 

Gonçalves Rios, e às doze horas e quarenta minutos, a saída da Conselheira Lívia 164 

Cristina Oliveira Lana. Em seguida, a Presidente Carla Simone Chamon propôs o 165 

dia dezenove de novembro como a data limite para devolução ao CEPT dos 166 

processos cujos PPP serão submetidos à aprovação para implementação no ano 167 

de 2016, ficando aqueles que não atenderem a esta condição, automaticamente, 168 

para análise no próximo ano e, quando aprovados, para implementação no ano 169 

letivo de 2017. A proposta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade, 170 

ao obter dez votos favoráveis. Item 8 – Informes da Presidente e dos 171 

Conselheiros: O Conselheiro Daniel Braga Hubner, Coordenador do curso 172 

técnico em Hospedagem da Unidade Belo Horizonte, informou ter três informes a 173 

fazer e iniciou informando ao plenário que os coordenadores responsáveis pelos 174 

cursos técnicos em Hospedagem, Trânsito e Edificações foram chamados pela 175 

Diretoria-Geral para uma reunião, da qual também participou a Coordenadora 176 

Geral de Desenvolvimento e Acompanhamento da EPT, Maria Beatriz Guimarães 177 

Barbosa. Naquela reunião, a Diretoria-Geral propôs a suspensão da realização do 178 

Processo Seletivo para os mencionados cursos, ofertados no turno noturno, para o 179 

ano de 2016. A Coordenação do curso técnico em Edificações concordou com a 180 

suspensão da oferta de vagas para o curso na modalidade EJA. Entretanto, as 181 

Coordenações dos cursos técnicos em Hospedagem e Trânsito decidiram levar a 182 

questão para ser discutida em assembléias realizadas nas Coordenações, 183 

Colegiados e Departamentos, que decidiram por rejeitar a proposta da Diretoria-184 

Geral, devido ao grande prejuízo que acarretaria aos cursos e à possibilidade de 185 
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que esta suspensão venha a inviabilizar a continuidade, no futuro, da oferta 186 

desses cursos no turno noturno. O Conselheiro Augusto César da Silva Bezerra, 187 

membro do quadro de docentes efetivos do curso técnico em Trânsito informou 188 

que, recentemente, o PPP do curso passou por uma reformulação levando em 189 

consideração a necessidade de sanar algumas questões do curso noturno que, 190 

segundo ele, fica desprovido do apoio de uma infraestrutura institucional 191 

necessária para seu bom funcionamento, visto que vários setores, tais como a 192 

Biblioteca e o Protocolo não oferecem atendimento no turno noturno. Diante do 193 

exposto, a Presidente informou ser urgente a criação de uma Comissão para 194 

avaliar os cursos técnicos noturnos e apresentar propostas de solução. Esclareceu 195 

ainda que a proposta da Diretoria-Geral se deu em razão da constatação de que 196 

um número muito baixo de candidatos se inscreveram no Processo Seletivo do 197 

ano de 2016 para concorrer a uma vaga desses cursos e da existência do item 198 

16.7 do Edital nº 109, de 09/09/2015, que rege o Processo Seletivo, que prevê que 199 

o CEFET-MG reserva a si o direito de cancelar o Processo Seletivo para o ano 200 

letivo de 2016, para os cursos da EPTNM em que o número de candidatos for 201 

insuficiente para mantê-los. Como a realização das provas do Processo Seletivo 202 

está prevista para o dia vinte e dois do mês corrente, a decisão teve caráter 203 

emergencial. A Presidente ainda informou ter recebido de um grupo do qual 204 

participa a professora Maria Luísa Perdigão Diz Ramos uma proposta de medidas 205 

que visam minimizar os impactos causados pela baixa procura aos cursos EPTNM 206 

ofertados no turno noturno nesta Instituição e que, independentemente da decisão 207 

que seja deliberada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), trará 208 

a proposta a este Plenário, para discussão. Na sequência, o Conselheiro Daniel 209 

Braga Hubner prosseguiu ressaltando que nas discussões realizadas no 210 

Departamento, concluiu-se que a procura pelo curso é cíclico, e que houve uma 211 

maior procura no momento que todos viam a oportunidade de mercado que seria 212 

criada pela realização da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, e ressaltou a 213 

importância do CEFET-MG oferecer um curso técnico em Hospedagem, 214 

direcionado à área de serviços, principalmente neste momento em que o setor 215 

industrial sofre um encolhimento no país e há um aumento na abertura de postos 216 

de trabalho na área de serviços, sendo inclusive estratégico para a Instituição se 217 
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posicionar com o investimento em cursos desta natureza. Soma-se a isso, a 218 

responsabilidade social que a Instituição deve ter, buscando soluções para os 219 

problemas que há muito tempo vem sendo expostos pelos Departamentos e 220 

Coordenações desses cursos. Afirmou ainda que os setores que alimentam as 221 

atividades de ensino não funcionam à noite e o Conselheiro Augusto César da 222 

Silva Bezerra complementou informando que até mesmo os eventos promovidos 223 

pela Instituição, tais como a Mostra dos Cursos Técnicos e a Mostra Específica de 224 

Trabalhos e Aplicações (META) somente são realizados no turno diurno. O 225 

Conselheiro Daniel Braga Hubner concluiu dizendo que a Instituição deve 226 

entender que em razão de momentos de expansão do mercado, determinados 227 

cursos passam a ser mais procurados pela comunidade, mas isto não deve 228 

influenciar no compromisso da Instituição em formar bons profissionais para atuar 229 

nas demais áreas do Mercado. Dando continuidade à exposição dos informes, 230 

trouxe a conhecimento do Plenário a ausência de professores da disciplina de 231 

Física para as turmas do segundo e do terceiro ano do curso técnico em 232 

Hospedagem, ofertado na forma Integrada. Ressaltou que os alunos estão sem 233 

aula desta disciplina há um mês e solicitou ao CEPT que atue com firmeza junto à 234 

Diretoria para a solução urgente desta questão. Às treze horas e dezenove 235 

minutos, registrou-se a saída da Conselheira Renata Barbosa de Oliveira. O 236 

Conselheiro Daniel Braga Hubner encerrou a exposição de seus informes dando 237 

as boas vindas e desejando boa sorte à nova Presidência do CEPT, afirmando 238 

haver muitas questões importantes a serem tratadas e solicitando que, ainda em 239 

2015, a agenda de trabalhos para o ano de 2016 seja definida, estabelecendo as 240 

pautas estratégicas para a educação profissional de nível médio e com a proposta 241 

para a composição mais inclusiva deste Conselho. Em seguida, a Conselheira 242 

Margareth Cordeiro Franklim comunicou ser juntamente com a Conselheira 243 

Jeannette de Magalhães Moreira Lopes membro do Conselho Municipal de 244 

Educação, representando o CEFET-MG, e expôs o interesse das Conselheiras em 245 

participar da discussão que trata do esvaziamento dos cursos noturnos e propôs 246 

que este Conselho leve seu apelo à Diretoria-Geral para que seja concedido a ele 247 

o direito de discutir e apresentar propostas de solução que visem evitar a 248 

suspensão futura da oferta de vagas para os cursos EPTNM ofertados no turno 249 
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noturno. O Conselheiro Augusto César Bezerra da Silva ressaltou que a Diretoria 250 

não deve se pautar exclusivamente na relação de candidatos inscritos no 251 

Processo Seletivo para determinar o destino de um curso e apresentou alguns 252 

dados do curso técnico em Trânsito, tais como que o curso foi criado há dezesseis 253 

anos, que cem por cento dos egressos do curso são absorvidos pelo mercado de 254 

trabalho, que aproximadamente noventa por cento dos alunos matriculados no 255 

curso de Engenharia de Transportes são ex-alunos do curso técnico em Trânsito, 256 

que o Departamento de Engenharia de Transportes é um dos departamentos do 257 

CEFET-MG que menor equipe possui, contando com um quadro atual de 258 

dezessete docentes, que o departamento foi o que obteve aprovação de maior 259 

número de projetos de pesquisa em 2014, segundo informação da Diretoria de 260 

Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG) e que atualmente possui trinta e dois 261 

bolsistas, dos quais vinte e quatro não são bolsistas de iniciação científica do 262 

CEFET-MG, mas sim de projetos de pesquisa, sendo em sua grande maioria 263 

alunos do curso técnico em Trânsito. Informou ainda que, durante a realização do 264 

Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, a tese do professor 265 

José Elievam Bessa Junior, do Departamento de Engenharia de Transportes, foi 266 

premiada com a melhor tese do Brasil, na área de Engenharia de Transportes. A 267 

Presidente esclareceu que não há intenção da Diretoria em encerrar a oferta de 268 

vagas para qualquer curso técnico que seja e que o problema é pontual com 269 

relação à baixa procura pelos cursos técnicos ofertados no turno noturno e que a 270 

Diretoria está empenhada em realizar uma detalhada avaliação e apresentar 271 

propostas para que o problema seja minimizado para o ano de 2017. Assim, a 272 

Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença dos Conselheiros e eu, 273 

Daniela Henriques Ferreira de Castro Souza, Assistente em Administração, lavrei 274 

a presente ata, que após sua leitura e aprovação, foi assinada por todos os 275 

Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 12 de novembro de 2015. 276 

Representação da DEPT 

 
Carla Simone Chamon  
Presidente 
 

Ezequiel de Souza Costa Júnior 
Suplente 
 

 
___________________________________ 
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Conselheiro Suplente 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 

 
 
Área de Construção Civil, Transportes e Informática | Belo Horizonte 

 
 
Augusto César da Silva Bezerra 
Conselheiro Suplente 
 

 
 
___________________________________ 
 
 

 
 
Área Técnica da Indústria (Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletromecânica, 
Mecânica) | Belo Horizonte 

 
 
Marcos Gonçalves Rios 
Conselheiro Titular 
 

 
 
__________________________________ 
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Área Técnica de Meio Ambiente, Saúde e Turismo | Belo Horizonte 

 
 
Daniel Braga Hubner 
Conselheiro Titular 
 
Lívia Cristina Oliveira Lana 
Conselheira Suplente 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
__________________________________ 
 

 
 
Representantes Docentes das Unidades do Interior 

 
 
Carlos Wagner Moura e Silva 
Conselheiro Titular 
 
João Ricardo Mata Soares de 
Souza 
Conselheiro Titular 
 
José Elias de Oliveira 
Conselheiro Titular 
 
Renata Barbosa de Oliveira 
Conselheira Titular 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
__________________________________ 
 
 
 
__________________________________ 
 
 
__________________________________ 
 

 
 
Representantes dos Técnico-administrativos 

 
 
Fernanda Nascimento Paschoal 
Badaró 
Conselheira Titular 
 
Rosália Aparecida Santos Martins 
Conselheira Titular 
 

 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 

 
 


