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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

 
ATA 04/2020 DO PPGD

 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de 2020, realizou-se a REUNIÃO ON-LINE DO
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM DIREITO, da Universidade
Federal de Pelotas, sob a Presidência da Coordenadora do Programa, professora Márcia Rodrigues
Bertoldi, e com o comparecimento dos professores Alexandre Fernades Gastal, Ana Clara
Correa Henning, Bruno Rotta Almeida, Fernando Costa de Azevedo, Guilherme Camargo Massaú, Itiberê
de Oliveira Castellano Rodrigues, Jane Gombar, Karinne Emmanoela Goettems dos Santos, Olga Maria
Boschi Aguiar de Oliveira, Marcelo Nunes Apolinário, Maria das Graças Pinto de Britto e Valmôr Scott
Jr., membros do Colegiado do PPGD, dos representantes discentes, Henrique Posser, Turma 2020, Bruna
Hoisler Sallet, Turma 2019, Amanda D’Andréa Löwenhaupt, Turma 2018. Durante a Reunião, foram
tomadas as seguintes decisões: I) Homologação das aprovações nas defesas de dissertação e do aceite
do/a orientador/a da versão final da dissertação entregue pelo/as discente: a)  em 18 de maio de 2020
ocorreu a banca examinadora da defesa de Dissertação da aluna ALINE LOURENÇO DE ORNEL,
intitulada "O Direito Social à Educação no cárcere sob um olhar decolonial.", sob orientação de ANA
CLARA CORREA HENNING. A banca, composta pelo/as professore/as MARIA CECÍLIA LOREA
LEITE, OLGA MARIA BOSCHI AGUIAR DE OLIVEIRA, VALMOR SCOTT JUNIOR, aprovou a
discente com nota 8,8, conceito "B". Em reunião, a orientadora afirmou que a versão final da dissertação
está revisada a aprovada. b) em 18 de maio de 2020 ocorreu a banca examinadora da defesa de
Dissertação da aluna AMANDA D'ANDRÉA LÖWENHAUPT, intitulada "A gente é esquecida lá
dentro”: Oportunidades de trabalhos para mulheres nos presídios da 5ª Delegacia Penitenciária Regional
do Rio Grande do Sul", sob orientação de ANA CLARA CORREA HENNING e coorientação de
FERNANDA BESTETTI DE VASCONCELOS. A banca, composta pelos professore/as BRUNO ROTTA
ALMEIDA, OLGA MARIA BOSCHI AGUIAR DE OLIVEIRA e SIMONE DA SILVA RIBEIRO
GOMES, aprovou a discente com nota 10,0, conceito "A". Em reunião, a orientadora afirmou que a versão
final da dissertação está revisada a aprovada. c) em 19 de maio de 2020 ocorreu a banca examinadora da
defesa de Dissertação do aluno ANDRÉ KABKE BAINY, intitulada "A desaposentação no STJ e no
STF: Implicações da teoria da decisão judicial a partir do estudo de caso dos posicionamentos das Cortes
Superiores", sob orientação de GUILHERME CAMARGO MASSAU. A banca, composta pelo/as
professore/as KARINNE EMANOELA GOETTEMS DOS SANTOS e RAFAEL FONSECA FERREIRA,
aprovou o discente com nota 9,75, conceito "A". Em reunião, o orientador afirmou que a versão final da
dissertação está revisada a aprovada. d) em 15 de maio de 2020 ocorreu a banca examinadora da defesa de
Dissertação da aluna DANIELA CRISTIEN SILVEIRA MAIRESSE COELHO, intitulada "A
vulnerabilidade educacional de mulheres encarceradas sob a perspectiva da Criminologia da Libertação
associada à Colonialidade de Gênero ", sob orientação de VALMOR SCOTT JUNIOR e coorientação de
BRUNO ROTTA ALMEIDA. A banca, composta pelo/as professore/as ELAINE CRISTINA PIMENTEL
COSTA, MARCELO NUNES APOLINÁRIO, aprovou a discente com  Louvor, nota 10,0 conceito "A".
Em reunião, o orientador afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. e) em 12 de
maio de 2020 ocorreu a banca examinadora da defesa de Dissertação do aluno FÁBIO DOS SANTOS
GONÇALVES, intitulada "SEGURANÇA PÚBLICA E QUESTÃO RACIAL NO BRASIL: UMA
ANÁLISE A PARTIR DA NECROPOLÍTICA", sob orientação de BRUNO ROTTA ALMEIDA e
coorientação de VALMOR SCOTT JUNIOR. A banca, composta pelo/as professore/as MARCELO
NUNES APOLINÁRIO, RAQUEL FABIANA LOPES SPAREMBERGER e ROSEMAR GOMES
LEMOS, aprovou a discente com nota 8,5, conceito "B". Em reunião, o orientador afirmou que a versão
final da dissertação está revisada a aprovada. f) em 12 de maio de 2020 ocorreu a banca examinadora da
defesa de Dissertação da aluna MARTA MORO PALMEIRA, intitulada "A proteção jurídica dos
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migrantes ambientalmente forcados: análise da recepção brasileira aos haitianos no pós terremoto de 2010
", sob orientação de MARCIA RODRIGUES BERTOLDI. A banca, composta pelo/as
professore/as FRANCIELLE BENINI AGNE TYBUSCH, JERÔNIMO SIQUEIRA TYBUSCH e OLGA
MARIA BOSCHI AGUIAR DE OLIVEIRA, aprovou a discente com nota 9,06, conceito "A". Em
reunião, a orientadora afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. g)  em 4 de maio
de 2020 ocorreu a banca examinadora da defesa de Dissertação da aluna PATRÍCIA BRUSAMARELLO
NARDELLO, intitulada "O acesso à justiça para grupos vulneráveis submetidos a cuidados paliativos:
perspectivas a partir da experiência do projeto direito cuidativo.", sob orientação de KARINNE
EMANOELA GOETTEMS DOS SANTOS. A banca, composta pelo/as professore/as GUILHERME
CAMARGO MASSAU e JANAÍNA MACHADO STURZA, aprovou a discente com nota 9,5, conceito
"A". Em reunião, a orientadora afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. h) em
15 de maio de 2020 ocorreu a banca examinadora da defesa de Dissertação do aluno RICARDO
GARCIA AMARAL, intitulada "VULNERABILIDADE SOCIAL NA SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO: A algoritmização da vida cotidiana e a violação de direitos dos consumidores inseridos
no filter bubble", sob orientação de FERNANDO COSTA DE AZEVEDO. A banca, composta pelo/as
professore/as IRINEU FRANCISCO BARRETO JUNIOR e MARCELO NUNES
APOLINÁRIO, aprovou o discente com nota 10,0, conceito "A". Em reunião, o orientador afirmou que a
versão final da dissertação está revisada a aprovada. i) em 15 de maio de 2020 ocorreu a banca
examinadora da defesa de Dissertação do aluno ROBERTHO SEBASTIÃO PETERNELLI NETO,
intitulada "Internação compulsória de usuários de drogas em situação de extrema drogadição: uma análise
das condições de vulnerabilidade que ensejam o tratamento forçado. ", sob orientação de MARCELO
NUNES APOLINARIO.  A banca, composta pelo/as professore/as BRUNO ROTTA ALMEIDA e
FERNANDA BESTETTI DE VASCONCELLOS, aprovou o discente com nota 10,0, conceito "A". Em
reunião, o orientador afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. j) em 23 de abril
de 2020 ocorreu a banca examinadora da defesa de Dissertação da aluna VANESSA AGUIAR
FIGUEIRREDO, intitulada "O acesso ao direito social à moradia digna e adequada na concepção do
constitucionalismo dirigente: o impasse da exigibilidade ", sob orientação de MARCELO NUNES
APOLINÁRIO. A banca, composta pelo/as professore/as ALEXANDRE FERNANDES GASTAL
e FRANCISCO QUINTANILHA VERAS NETO, aprovou a discente com nota 9,75, conceito "A". Em
reunião, o orientador afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. II) Declínio de
Orientação: em 20 de junho de 2020 a Profa. Karinne Emanoela Goettems dos Santos apresentou, por e-
mail, o seguinte comunicado: "estou declinando da orientação do mestrando Felisberto Freitas. Além de
razões pessoais, as quais não detalho para preservar o aluno, a relação entre orientadora e orientando resta
prejudicada desde o momento que antecedeu à qualificação do projeto, em março deste ano (já relatado na
última reunião presencial do Colegiado). Sugiro que o Prof. Itiberê seja convidado a substituir-me, já que
o projeto original apresentado pelo mestrando abordava temática afeita à área de pesquisa do referido
colega (tributação e administração pública). O mestrando modificou o tema por adequação à minha área
de pesquisa (Acesso à Justiça). Além disso, ao que me recordo, o colega Itiberê não possui orientandos no
momento. Informo que o aluno já foi comunicado por e-mail e que já estou tentando contato com o colega
Itiberê para antecipar o assunto. Grata pela compreensão e atenção. Prof. Karinne." Diante do fato, a
Coordenadora encaminhou ao discente a seguinte orientação: "Prezado Felisberto: não temos regra
expressa que trate desta situação, ou seja, de orientador renunciar a orientação de um discente em uma fase
pós-qualificação.  Logo, vejo duas hipóteses: 1) vc consegue, mediante acordo, um orientador que aceite
lhe orientar no tema que já foi objeto de qualificação e aprovação; 2) em não conseguindo um orientador,
me comunique para que leve o caso ao Colegiado, Órgão competente para decidir casos omissos no RI.
Fico à disposição. Abraço. Profa. Dra. Márcia Rodrigues Bertoldi." Até a presente data o discente ainda
não se manifestou. III) Relatório das Comissões para CAPES: a Coordenadora relembra que as
Comissões descritas a seguir foram compostas em 17/09/2019, registrado na Ata 06/2019, quando restou
estipulado a data 20/11/2019 para entrega dos planejamentos. Enfatiza que somente a Comissão de
Egressos e a de Planejamento apresentou apontamentos. Seguem as Comissões formuladas naquela
oportunidade: a) Comissão de Autoavaliação: Ana Clara Correa Henning, Karinne Emmanoela Goettems
dos Santos e Valmôr Scott Júnior; b) Comissão de Planejamento: Márcia Rodrigues Bertoldi, Fernando
Costa de Azevedo, Bruno Rotta Almeida e Guilherme Camargo Massaú; c) Comissão de Publicações: Ana
Clara Correa Henning, Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira e Valmôr Scott Júnior; d) Comissão de
Inserção Social: Jane Gombar, Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira, Maria das Graças Pinto de Britto e
e) Comissão de Egressos: Alexandre Fernandes Gastal e Marcelo Nunes Apolinário. Em 18/06/2020, a
Coordenadora avisou a todos, por e-mail, que, conforme notificação da CAPES, o prazo final para
entrega do Relatório Final da Quadrienal será dia 20/12/2020 e, por isso, pretende iniciar o trabalho
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em meados de outubro, no intuito de, com tempo e dedicação, extrair o máximo de dados passíveis para
uma avaliação satisfatória para seguir nos próximos 4 anos. Portanto,  assinalou ser necessário uma força
tarefa, tal como foi o último relatório, desta vez tratando do todo (2017-2020) e não apenas do ano.
Pontuou, por fim, que docentes e discentes terão de participar ativa e pontualmente das demandas que
forem surgindo no preenchimento do Relatório. Disto isso, abriu para votação da data termo para
apresentação dos relatórios da Comissão. Primeiramente, o Professor Valmor Scott Jr informou que não
faz parte da Comissão de Publicações, que havia solicitado anteriormente, mas seu nome, por equívoco,
permanecia na lista. Ainda, requereu, via e-mail, que constassem as seguintes manifestações: em
20/06/2020: "Tendo em vista que constará em ata minha saída da Comissão de Publicações, quero deixar
registrada a justificativa a constar em ata: Eu, Valmôr Scott Junior, declino de compor a comissão de
publicações pelo excesso de trabalho assumido, com orientação de cinco mestrandos, comissão de auto-
avaliação, entre outros, assim como pelo fato de já haverem bolsistas junto à coordenação que realizam
este levantamento com competência. para que possamos verificar nossas carências de produção tão breve
sejamos informados. Ainda, diante da negativa da Coordenadora em noticiar pesquisas A com louvor
(Daniela e Amanda) quero deixar registrado minha discordância com esta decisão que me parece
equivocada, pois entendo ser conveniente que todos os mestrandos que alcançam A com louvor, não
apenas o primeiro (Laerte), sejam noticiados na página, pois a história do PPGD, ao contrário do que a
coordenadora afirma, não se resume a um primeiro fato apenas, mas a continuidade da publicidade de
bons resultados alcançados por nossos mestrandos, para que a comunidade interna e externa à UFPel 
conheça a qualidade contínua das pesquisas produzidas. Como membro do colegiado tenho o direito de
que conste minha justificativa integral em ata. Obrigado." em 22/06/2020 o Prof. Valmôr ressaltou: "Eu,
Valmôr Scott Junior, declino de compor a comissão de publicações pelo excesso de trabalho assumido,
com orientação de cinco mestrandos, comissão de auto-avaliação, grupo de estudos no calendário
alternativo, entre outros, assim como pelo fato de haverem bolsistas junto à coordenação que realizam este
levantamento com competência para que possamos verificar nossas carências de produção tão breve
sejamos informados. Quanto à Comissão de Auto-avaliação, informo sobre minha permanência, em que os
membros desta Comissão obtiveram, junto à Profa Olga, ótimas ideias iniciais sobre auto-avaliação
discente e docente, assim como relatório extremamente bem elaborado pelo Prof. Bruno, sendo que os
membros da Comissão juntam-se para implementar o trabalho referente à auto-avaliação. Agradeço a
gentileza da colega Profa. Olga e Prof. Bruno." Em resposta ao Prof. Dr. Valmor Scott Jr, a Coordenadora
do Programa, Profa. Dra. Márcia Bertoldi informa: 1) a Comissão de Publicação não se refere a carências,
estas conhecidas pelos docentes, apontadas pela Coordenação há 4 anos e de competência da Comissão de
descredenciamento e permanência (ver pontuação necessária para credenciamento/descredenciamento.
Informa-se que a Comissão fez o levantamento da produção técnica e científica no final dos 3 anos,
conforme norma disposta em Ata, a qual está à disposição). Ainda, a Coordenação pretende solicitar a
INDEORUM para fazer este levantamento de forma mais precisa, com estatísticas, gráficos. Portanto, a
Comissão de Publicação tem outra função, quer dizer, a de provocar ESTRATÉGIAS de estímulo à
produção, como por exemplo (listagem não taxativa): i)  a realização de um levantamento e quadro de
informação com as revistas que podem interessar a cada professor do PPGD – análise pelo escopo das
revistas; ii) rastreamento de chamadas para publicação em revistas, dossiês, eventos e para editais de
captação de recursos, etc; iii) promover, estimular e dinamizar o encontro de intelectualidades afins entre
pesquisadores interinstitucionais; entre professores do Programa (a exemplo do Workshop pretendido pelo
Prof. Bruno);  entre professores e alunos; e entre alunos; iv) verificar dissertações que tenham potencial
para serem publicadas, editoras (preços, formas de financiamento, pagamento, etc) e orientar e
acompanhar os alunos neste sentido; v) verificar se a produção do Programa está em consonância com a
área de concentração, linha de pesquisa, projeto do professor e do orientando, quando em parceria,
incluídas as dissertações antes do envio de homologação da qualificação (ver Quesitos 1 e 2 e Itens 1.1 e
2.2 da Ficha e seus pesos); e vi) plágio, entre tantas outras ações  que possam ser pensadas para fomentar
este importante pilar da avaliação de um Programa. Portanto, como pode-se observar, os bolsistas não têm
essa competência, própria de um pesquisador já formado, partícipe e conhecedor do sistema de Pós-
Graduação nacional. 2) Sobre não publicar todos os louvores deste PPGD e somente o primeiro, como foi
pensado, ou seja, no sentido de dar suporte à memória do Programa,  esta Coordenação entende, com base
no Documento de Área, na Ficha de Avaliação e seu Anexo, que “bons resultados” a
serem publicizados são (listagem não taxativa):  i) publicações em revistas Qualis A; ii) livros com
resultado de pesquisa realizada no ambiente do PPGD; iii) resultados significativos de projetos de
pesquisa e extensão; iv) captação de recursos para pesquisa; v) prêmios externos; vi) participação do corpo
docente e discente em outras IES; vii) eventos, etc. Ou seja, aquilo que compõe a avaliação e é material
para o campo de preenchimento VISIBILIDADE, razão pela qual o PPGD tem um sítio web e redes
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sociais. Teremos vários louvores todos os anos, não restam dúvidas. Por fim, recordo que os bons
resultados das dissertações têm seu lugar próprio na ficha de avaliação: deveremos indicar as 5 melhores
dissertações no relatório final da quadrienal, respeito a que deixo registrado meu entendimento de que o
melhor trabalho pode não ser o que tenha um louvor. 3) Por fim, sobre a quantidade de trabalho,
compreende-se que o sentir-se mais ou menos atarefado é de cada profissional. No entanto, as tarefas de
um professor de PPG, que vão muito além de sala de aula e orientação, são multifacetadas e muitas e não
serão postas aqui pela extensão da lista e desta ata. Também, exige trabalho coletivo, muitas vezes distante
de nossas competências mais próximas, comprometido com a IES e em solidariedade nas tramas entre
Docentes, Discentes, Coordenação e Secretaria. 4) Sobre o quesito autoavaliação cabe informar, apenas,
que foi realizado em cooperação, a 8 mãos, em razão de a Coordenação não ter recebido nenhuma
informação da Comissão para o Relatório 2019. Deixa-se registrado um especial agradecimento à Profa.
Olga Oliveira, que veio a Pelotas antes do previsto para socorrer a Coordenação, bem como a Bruna Sallet
por auxiliar a mim e a Profa. Olga a “pensar com a cabeça dos alunos” cada uma das questões que
discutimos para compor o questionário e demais encaminhamentos realizados, e ao Prof. Bruno que tão
bem realizou o tratamento dos dados. Dito isso, fora aberta possibilidade de remanejamento das
comissões. Segue nova composição: a) Comissão de Autoavaliação: Ana Clara Correa Henning, Karinne
Emmanoela Goettems dos Santos e Valmôr Scott Júnior; b) Comissão de Planejamento: Márcia Rodrigues
Bertoldi, Fernando Costa de Azevedo, Bruno Rotta Almeida e Guilherme Camargo Massaú; c) Comissão
de Publicações: Ana Clara Correa Henning e Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira; d) Comissão de
Inserção Social: Jane Gombar, Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira, Maria das Graças Pinto de Britto e
e) Comissão de Egressos: Alexandre Fernandes Gastal e Marcelo Nunes Apolinário. Por fim, restou
homologada a data termo para entrega dos planejamentos: IV) Nomeação do Prof. Itiberê como Revisor
dos Relatórios das Comissões e do Relatório Final da Quadrienal: a Coordenadora,  Profa. Márcia
Rodrigues Bertoldi, na sexta-feira (19/06/2020) solicitou a colaboração do Prof. Itiberê no sentido de
revisar os relatórios das Comissões e da Quadrienal, pois entende que um olhar externo pode ser revelador
de faltas que não podemos cometer neste momento crucial para o PPGD da UFPel. Todos os membros do
Colegiado concordaram com a indicação, homologando a nomeação. V) Aproveitamento de créditos de
disciplinas cursadas no PPGD, na condição de aluno(a) especial: o Colegiado deferiu o
seguinte pedido: a) Ana cristina dos Santos Porto, disciplinas cursadas em 2019 I e 2019 II: 0830027;
0830029; 04810022 e 04830038. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por PALOMA PIREZ VALERIO, Auxiliar em Administração, em
24/06/2020, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNA HOISLER SALLET, Usuário Externo, em
24/06/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE FERNANDES GASTAL, Assessor, Gabinete do
Reitor, em 24/06/2020, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO NUNES APOLINARIO, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 24/06/2020, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ITIBERE DE OLIVEIRA CASTELLANO RODRIGUES, Professor
do Magistério Superior/Adjunto, em 24/06/2020, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por OLGA MARIA BOSCHI AGUIAR DE OLIVEIRA, Professor
Visitante Titular/Vis. Tit., em 24/06/2020, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Amanda D'Andrea Löwenhaupt, Usuário Externo, em
24/06/2020, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA RODRIGUES BERTOLDI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 25/06/2020, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINNE EMANOELA GOETTEMS DOS SANTOS, Professor
do Magistério Superior/Adjunto, em 25/06/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO COSTA DE AZEVEDO, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 25/06/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS PINTO DE BRITTO, Professor do
Magistério Superior/Assoc./Tit., em 25/06/2020, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME CAMARGO MASSAU, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 25/06/2020, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO ROTTA ALMEIDA, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 25/06/2020, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANE GOMBAR AZEVEDO OLIVEIRA, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 25/06/2020, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE POSSER MARTINS, Usuário Externo, em
29/06/2020, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0979332 e
o código CRC B4FA867B.
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