
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS 
LITERÁRIOS – PPGEL – UNEMAT – 14/09/2016 

 

Aos quatorzes dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezesseis, em 
atendimento à convocação da Presidência do Conselho do PPGEL, às 08h00min (oito 
horas), na sala do Programa de Pós-graduação, no Campus Universitário de Tangará da 
Serra, reuniram-se os professores Agnaldo Rodrigues, Hélvio Gomes Moraes Júnior, 
Olga Maria Castrillon-Mendes, Walnice Aparecida Matos Vilalva o representante dos 
técnicos André Rodrigo Vaz da Luz, e a representante dos discentes Jeciane de Paula 
Oliveira, sob a presidência do Professor Aroldo José Abreu Pinto. Dando inicio a 
reunião do Conselho, o Presidente do Conselho e também Coordenador do programa, 
Professor Aroldo José Abreu Pinto, solicitou 1-Aprovação em bloco dos Pareceres AD-
REFERENDUM referentes a emissão de diplomas, conforme a seguir: Parecer 001-2016 
- AD Referendum- Diploma Álvaro Mendes de Melo, Parecer 002-2016 - AD 
Referendum - Diploma Maria Elena Santos Gomes, Parecer 006-2016 - AD Referendum 
- Diploma Jandira Célia Martins Sousa, Parecer 009-2016 - AD Referendum - Diploma 
Maria Leuzivânia Lacerda Oliveira, Parecer 010-2016 - AD Referendum - Diploma 
Samuel Lima da Silva, Parecer 013-2016 - AD Referendum - Diploma Cleonilde Ribeiro 
de Souza Costa, Parecer 014-2016 - AD Referendum - Diploma Liliana Lenz dos Santos, 
Parecer 016-2016 - AD Referendum - Diploma Dimas Evangelista Barbosa Junior, 
Parecer 017-2016 - AD Referendum - Diploma Cristiane Ivo Leite da Silva. O Conselho 
aprovou por unanimidade todos os pareceres apresentados referentes a emissão de 
diploma. Posteriormente solicitou-se aprovação em bloco dos pareceres AD-
REFERENDUM de teores diversos, seguintes: Parecer 007-2016 - AD Referendum - 
Solicitação de cancelamento de matrícula em disciplina Luana Raquel da Silva Coimbra, 
Parecer 008-2016 - AD Referendum - Aprova o Edital de seleção Bolsa PNPD – 2016, 
Parecer 011-2016 - AD Referendum - Afastamento Elisabeth Battista, Parecer 012-2016 
- AD Referendum - Afastamento Olga Maria Castrillon-Mendes, Parecer 015-2016 - AD 
Referendum- Transferência de Orientador Marluci Cristina da Silva Demozzi, Parecer 
019-2016 - AD Referendum - Aprova o edital de Aluno especial para o período 2016-2, 
Parecer 020-2016 - AD Referendum - Aprova o Calendário acadêmico para o período 
2016-2, Parecer 021-2016 - AD Referendum - Afastamento Prof. Vera Lucia da Rocha 
Maquêa e Parecer 022-2016 - AD Referendum - Afastamento Prof. Olga Maria 
Castrillon Mendes. O Conselhou aprovou por unanimidade todos os pareceres AD-
REFERENDUM de teor diversos apresentados. Passou-se ao próximo item de pauta, 
reservado a 2-Inserções de pauta, onde não houve manifestação dos conselheiros. Em 
seguida passou-se a discutir a 3-Execução Orçamentário do PPGEL para o período de 
2016. O Coordenador apresentou os gastos realizados até a presente data e informou 
que se a situação financeira perdurar, será convocada uma nova reunião 
extraordinária para se definir o futuro que tomará o programa. Ainda sobre a situação 
financeira do programa, o Prof. Dr. Agnaldo Rodrigues da Silva sugeriu que a 
Coordenação e Vice-coordenação do programa se articule e juntamente com outros 
programas de pós-graduação da UNEMAT, reuna-se com os gestores da instituição e 
que se faça uma discussão em grupo sobre a situação financeira de todos os 
programas, pois acredita-se que todos passam pelos mesmos problemas financeiros. 
Logo após esta fala, foi informado pelo Coordenador do Programa, Prof. Dr. Aroldo 



José Abreu Pinto, que há uma possibilidade de recebimento de um montante de R$ 
50.000,000 a partir de Outubro/2016, através do Plano de Apoio de Pós-graduação 
(PAP). Concluindo a discussão desse tema, os Conselheiros decidiram por unanimidade 
que, no advento do recebimento deste recurso, futuras alterações no planejamento 
financeiro para o restante do ano de 2016, sertão discutidas com os conselheiros 
através de via digital, preferêncialmente e-mail. Posteriormente passou-se a discutir a 
possibilidade de 4-Criação de uma nova Linha de Pesquisa para o programa, onde o 
Coordenador e Presidente do Conselho, Prof. Dr. Aroldo, explanou aos conselheiros 
que, conforme interpretação atual do cenário educacional demonstrado pela CAPES, 
há um direcionamento dos programas para as linhas de pesquisa com resultados 
voltados diretamente ao ensino, por este motivo a possibilidade de criação da linha de 
pesquisa voltada a essa área. Após a explanação, abriu-se para discussão dos 
conselheiros e foi sugerido pelo Prof. Dr. Agnaldo seja priorizada a estruturação das 
linhas de pesquisa já existentes antes de criar uma nova linha de pesquisa. Pedindo a 
palavra os Prof. Dra. Olga Maria Castrillon-Mendes e Hélvio Gomes Moraes Junior 
declararam concordar com a sugestão do Prof. Dr. Agnaldo. Após pedir a palavra, a 
Prof. Dra. Walnice Aparecida de Matos Vilalva, informa que, segundo intepretação da 
mesma, haverão mudanças fortes dentro da gestão da CAPES, devido a momento 
político existente atualmente no Brasil. Ela recomenda cautela ao abordar este tema e 
que se possível aguardar o novo conceito da CAPES para o triênio de 2013-2016, antes 
que sejam realizadas alterações estruturais elementares, como novas linhas de 
pesquisa e disciplinas. Após as discussões os conselheiros concluíram entender a 
importância para o programa da nova linha da pesquisa, porém decidiu-se por 
unânimidade que ainda é prematura a implantação e que deve-se esperar o conceito 
da CAPES. Finalizando este item de pauta, passou-se a discutir a situação as 5-
Qualificações e defesas em atraso junto ao programa, onde o presidente do conselho, 
Prof. Dr. Aroldo, elogia a atuação do secretário do programa e representante técnico 
do Conselho, Sr. André Rodrigo Vaz da Luz, na organização das rotinas pedagógicas e 
administrativas do programa. Posteriormente declarou-se pelo coordenador aos 
conselheiros que está sendo cobrado, e continuará sendo controlado rigorosamente, 
as datas da bancas de defesas e qualificações, mais especificamente aos discentes 
bolsistas. Passando a palavra ao prof. Dr. Agnaldo, foi argumentado que há uma 
acomodação dos alunos quanto aos prazos das bancas e que é importante que os 
DISCENTES demostrem interesse em receber as orientações, para que as pesquisas 
sejam realizadas com qualidade e os prazos respeitados. Pedindo a palavra, a Prof. 
Dra. Walnice informa que atrasos nas defesas já prejudicaram o conceito do programa 
em momentos anteriores, porém defende que não sejam prejudicadas as qualidades 
das dissertações e teses na ânsia de cumprir imprecindivelmente o prazo estabelecido 
pelo programa. Encerrando este item, passou-se a pauta da 6-Baixa demanda para as 
disciplinas optativas, onde o Prof. Dr. Aroldo informou a atual situação do programa 
nas disciplinas optativas, havendo baixissima procura dos alunos regulares e 
extraordinariamente também dos alunos especiais. Sugeriu-se pelo Prof. Dr. Aroldo 
que não sejam ofertadas vagas para alunos especiais nas disciplinas obrigatórias. Em 
seguida, com a palavra o Prof. Dr. Agnaldo, sugeriu-se que seja reforçado por cada 
orientador a necessidade dos alunos em realizar as disciplinas optativas que colaborem 
com a pesquisa, mesmo já havendo sidos cumpridos os créditos mínimos obrigatórios. 
Ainda com a palavra, o Prof. Dr. Agnaldo retoma o posicionamento referente a linha de 



pesquisa, e sugere que aguarde o conceito da CAPES sobre o triênio para que sejam 
discutidas alterações de carga horária das disciplinas. Dando a palavra a Prof. Dra. 
Walnice, foi explicado que mesmo havendo a necessidade de reflexão neste momento 
sobre a carga horária atual das disciplinas, não deve-se ignorar a importância de se 
discutir com todos os docentes, principalmente os responsáveis pelas disciplinas, 
possível alterações nas estruturas curriculares. Retornando a palavra, o Prof. Dr. 
Agnaldo defendeu que há realmente a necessidade de discussão da carga horária de 
algumas disciplinas que possivelmente demandam uma menor quantidade de 
módulos. Contextualizando o assunto, a representante discente Me. Jeciane Oliveira 
de Paula, informa que há interesse entre os discentes pela flexibilização da carga 
horária das disciplinas, possibilitando e incentivando a realização de mais disciplinas e 
enriquecimento dos currículos. Passando a palavra ao Prof. Agnaldo, foi sugerido que o 
programa ofereça todas as disciplinas como optativas. Contextualizando a sugestando 
do Prof. Dr. Agnaldo, foi informado pela Prof. Dra. Walnice que é política da CAPES 
forçar os programas a terem disciplinas obrigatórias. Concluindo o assunto, o Prof. Dr. 
Aroldo propôs a criação de uma comissão para análise dessas alterações de disciplinas. 
Após ponderação dos Conselheiros sobre esses apontamentos, decidiu-se por 
unanimidade aguardar o resultado do conceito da CAPES para criar a comissão de 
avaliação das disciplinas. Passou-se então ao novo item de pauta, 7-Definição dos 
membros da Banca de Seleção do Doutorado Sanduíche. A título de informação, foi 
passado pelo Prof. Dr. Aroldo o informe sobre a participação obrigatória do 
representante discente e do Coordenador do Programa na banca de seleção. Informa 
também que, em virtude da participação da Me. Jeciane de Paula Oliveira no processo 
de seleção, foi escolhido pelos discentes como representante o sr. Álvaro Mendes de 
Melo. Abriu-se discussão sobre o tema e foi explicado pelo Prof. Dr. Aroldo, na 
condição de Coordenador do Programa e executor de despesas, que será 
disponibilizado apenas veículo para deslocamento dentro do estado ao membro da 
banca, pois não há disponibilidade financeira para aquisição de passagens aéreas para 
este fim. Passou-se a palavra ao Prof. Agnaldo que sugere a aproximação deste 
programa com o programa de pós-graduação em Linguística,  também desta 
instituição e possivelmente trazer o participante externo de lá.  A representante 
discente, Me. Jeciane de Paula Oliveira destaca que talvez haja desconforto entre os 
discentes com a partipação do membro externo da área da Linguística. Em seguida, foi 
lembrado pelo representante técnico, Sr. André Rodrigo Vaz da Luz, que foi sugerida 
pelos conselheiros, via e-mail, a participação na banca de seleção de 01 membro por 
linha de pesquisa. Sugeriu-se em seguida que em virtude do Prof. Dr. Aroldo já fazer 
parte da linha de pesquisa Literatura, história e memória cultural, que o mesmo seja 
represente tanto a linha de pesquisa quanto a Coordenação, e a Prof. Dra. Elisabeth 
Batistta represente da linha Literatura e vida social em países de língua oficial 
portuguesa. Em seguida foram sugeridos pelos conselheiros os nomes das Prof. Dras. 
Divanize Carbonieri, Célia Maria Domingues Da Rocha Reis e Franceli Aparecida da 
Silva Mello. Concluindo-se aprovou-se por unanimidade a sugestão do Prof. Agnaldo 
de composição da banca contanto com 4 membros, sendo 1 - Coordenador do 
Programa e representante da linha da pesquisa Literatura, história e memória cultural, 
Prof. Dr. Aroldo José Abreu Pinto, 2- Representante da linha da pesquisa Literatura e 
vida social em países de língua oficial portuguesa, Prof. Dra. Elisabeth Batistta, 3- 
Representante dos discentes, Me. Álvaro Mendes de Melo e 4- Representante externo 



a ser convidado pela Coordenação, entre os nomes apontados pelo Conselho, das Prof. 
Dra. Divanize Carbonieri, Prof. Dra. Célia Maria Domingues da Rocha Reis e Prof. Dra. 
Franceli Aparecida da Silva Mello. Encerrando este tema, passou-se a discutir a 
situação do 8-Aproveitamento automático de disciplinas cursadas dentro do 
programa. Iniciando a discussão, o Prof. Dr. Aroldo explicou aos conselheiros que no 
presente momento há uma grande divergência de informações entre os docentes e 
discentes sobre como será procedido o aproveitamento das disciplinas dos alunos 
ingressantes no Doutorado que já haviam cursado disciplinas no mestrado. 
Complementando a fala, foi informado pelo representante técnico, sr. André Rodrigo 
Vaz da Luz, que há uma interpretação entre os discentes que aqueles que cursaram as 
disciplinas optativas no Mestrado não precisariam cursar no Doutorado, e que há 
ainda uma interpretação mais elaborada de que no caso de já ter cursado as 
obrigatórias e optativas no Mestrado, não precisaria cursar nenhuma disciplina no 
Doutorado, apenas elaborar e defender a tese. Passando-se a palavra do Prof. Dr. 
Agnaldo Rodrigues da Silva, foi esclarecido que ambas as interpretações são 
equivocadas e que o discente só pode pedir aproveitamento de estudos quando a 
disciplina tenha sido cursada no mesmo nível acadêmico que o aluno frequente, ou 
seja, só podem ser aproveitadas para o Doutorado disciplinas que forem cursadas a 
nível de Doutorado, seja dentro do próprio programa ou em outro programa externo, 
condicionado a aprovação deste Conselho. Continuando a fala, foi explicado pelo prof. 
Dr. Agnaldo que o discente não pode aproveitar disciplinas cursadas em um nível 
anterior ao que o aluno frequenta, pois a conclusão do nível anterior é pré-requisito 
para o ingresso. Após consulta a RESOLUÇÃO Nº 014/2016 – CONSUNI, que aprova o 
Regimento do Programa de Pós-graduação Strictu Sensu em Estudos Literários, e 
análise da redação presente nos artigos 26 e 27, entendeu-se pelos conselheiros que 
não esta previsto neste regimento os procedimentos específicos que devem ser 
adotados pelo programa nesta situação e, no uso das atribuições estabelecidas no Art. 
42 do mesmo regimento, decidiu-se por unanimidade que será elaborada pelo Prof. 
Dr. Agnaldo Rodrigues da Silva uma minuta de Instrução Normativa especificando 
como proceder neste “aproveitamento automático” de créditos. Ainda neste item de 
pauta, foi questionado aos conselheiros pelo representante técnico, Sr. André Rodrigo 
Vaz da Luz, qual será o procedimento técnico utilizado na emissão dos históricos que 
serão utilizados no processo de seleção do EDITAL 004-2016 - UNEMAT/PPGEL - 
Seleção interna de candidatos a bolsa o Programa de Doutorado Sanduíche o Exterior - 
PDSE/CAPES, e foi decidido por unanimidade que não constará no Histórico Escolar dos 
doutorandos nenhuma disciplina cursada a nível de Mestrado. Encerrando este tema, 
passou-se ao próximo item de pauta, 9-Solicitação de Certificado de Pós-doutorado 
do Prof. Dr. Tames Thabet, onde foi apresentado pelo Presidente do Conselho, Prof. 
Dr. Aroldo, o relatório das atividades realizadas pelo discente enquanto vinculado ao 
programa. Após análise individual de cada conselheiro a documentação apresentada, 
foi aprovada por unanimidade a referida solicitação. Posteriormente alterou-se os 
itens de pauta e decidiu-se discutir o 10-Descredenciamento da Prof. Dra. Lilian 
Reichert Coelho antes de discutir novos credenciamentos. Sobre este item de pauta, 
foi apresentado aos conselheiros pelo Coordenador do Programa, o pedido de 
desligamento enviado a Coordenação pela própria Prof. Dra. Lilian, no qual a mesma 
informava os motivos pessoais que a levaram a solicitar o descredenciamento. Após 
análise individual de cada conselheiro a documentação apresentada pela docente, 



abriu-se para discussão. Com a palavra a Prof. Dra. Walnice Aparecida de Matos, 
sugeriu a indicação de uma co-orientadora para a atual orientanda da Prof. Dr. Lilian, 
visando garantir a continudade de pesquisa da discente. Respondendo a sugestão da 
Prof. Dra. Walnice, foi explicado pelo Coordenador do Programa, Prof. Dr. Aroldo que a 
professora solicitante vai manter as atividades habituais até a realização da banca de 
defesa da orientanda. Complementando a fala anterior, foi sugerido pelo Prof. Dr. 
Aroldo abrir-se a votação ainda nesta reunião para aprovação ou reprovação do 
descredenciamento da discente, porém homologar-se apenas após o prazo máximo de 
defesa da orientanda. Os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar o 
descredenciamento da docente, com a ressalva de manter-se as atividades habituais 
ao programa e homologação do descredenciamento apenas após a Banca de defesa da 
orientanda ou após o prazo máximo de defesa da mesma. Após esta discussão, passou-
se ao próximo item de pauta, 11-Credenciamento da Prof. Dra. Eliane Aparecida 
Galvão Ferreira e do prof. Dr. Rodrigo Ordine. Iniciou-se a discussão deste item de 
pauta com a apresentação, pela Coordenação do programa, a documentação 
apresentada pela Prof. Dra. Eliane Aparecida Galvão Ferreira, com a proposta de 
credenciamento como Membro Colaborador do programa e após análise individual de 
todos os conselheiros, abriu-se para discussão. Passada a palavra ao Prof. Dr. Agnaldo 
Rodrigues da Silva, o mesmo argumentou que além de credenciar a docente, há 
necessidade de estabelecimento de um vínculo formal com a Instituição de Ensino 
(UNESP), pois já poderá ser o terceiro membro docente advento da mesma instituição. 
Complementando a argumentação anterior, a Prof. Dra. Walnice Aparecida Matos 
Vilalva manifestou concordância com a argumentação do Prof. Dr. Agnaldo, e destacou 
que além de estabelecer o vínculo, há, ainda, a necessidade da realização de 
planejamento financeiro; sobretudo, os credenciamentos de docentes externos, pois 
os credenciamentos  (a médio e longo prazo) devem resultar de uma política de 
expansão da pós-graduação.  Destacou também a prioridade, neste momento,  de 
iniciarmos o credenciamento de docentes da nossa Universidade. Respondendo a 
argumentação dos docentes, foi informado pelo Prof. Dr. Aroldo José Abreu Pinto que 
a Coordenação já está trabalhando no credenciamento de novos docentes e que já 
reuniu-se diretamente com o Prof. Dr. Everton Barbosa, Prof. Dra. Elizete Dall Comune 
Munhoff e Prof. Dra. Marta Helena Cocco, mantendo contato frequente também com 
os docentes de ambas as linhas de pesquisa para os que mesmos possam sugerir novos 
candidatos ao credenciamento. Retornando a palavra ao Prof. Dr. Agnaldo, direcionou-
se questionamento ao Coordenador do Programa, Prof. Dr. Aroldo José Abreu Pinto, se 
houve um diálogo com as linhas de pesquisas sobre o possível credenciamento da Prof. 
Dra. Eliane. Em resposta ao Prof. Dr. Agnaldo, foi explicado que há um diálogo 
constante com os docentes deste as criações das linhas de pesquisa, entretanto, 
excepcionalmente no caso da Prof. Dra. Eliane há uma necessidade imeditada de 
credenciamento de docentes em virtude do pedido de descredenciamento da Prof. 
Lilian Reichert Coelho e dos possíveis descredenciamentos futuros da Prof. Elza de 
Assumpção Miné, Prof. Dra. Tieko Yamaguchi Miyazaki, Prof. Dra. Olga Maria 
Castrillon-Mendes e Prof. Dr. Dante Gatto, além do término do Convênio com a USP. 
Complementando este assunto, foi sugerida pela representante discente Me. Jeciane 
de Paula Oliveira e reforçada pela Prof. Dra. Olga Maria Castrillon Mendes a 
elaboração de um controle dos docentes vinculados ao programa com especificação de 
possibilidades ou não de descredenciamento. Foi informado pelo Coordenador que, 



caso aprovado, será homologado o credenciamento da Prof. Dra. Eliane apenas a partir 
de 2017, após a homologação do descredenciamento da Prof. Dra. Lilian Reichert 
Coelho. Nestes termos aprovou-se por unanimidade o credenciamento da Prof. Dra. 
Eliane Aparecida Galvão Ferreira a partir de 2017. Continuando neste item de pauta, 
foi apresentado aos conselheiros a documentação referente ao pedido de 
credenciamento do Prof. Dr. Rodrigo Ordine como Membro Visitante. Após análise 
individual de cada conselheiro e verificado que o docente havia sido aprovado no 
Edital de bolsa PNPD, foi aprovado por unanimidade respectivo credenciamento. 
Passando para o próximo item de pauta, foi apresentado aos Conselheiros a 12-
Solicitação de desligamento da discente Maria Esperança Caballero Hirota, onde a 
mesma informava que “infelizmente a SEDUC não aceita que eu faça algo fora da 
disciplina de história em que sou lotada no Estado”.  Entendendo a situação da 
discente, aprova-se por unanimidade o pedido de desligamento da discente. 
Posteriormente retirou-se de pauta a discussão sobre a 13-Solicitação de providências 
da discente Sandra Oliveira, pois foi informado pelo Coordenador do Programa que já 
foi re-estabelecido o contato entre a discente e vossa respectiva orientadora. Passado 
para o próximo item de pauta, foi solicitada aprovação em bloco das solicitações de 
14-Aproveitamento de Estudos dos discentes Léia da Silva Gomes Torres, Jesuíno 
Arvelino Pinto, Vanessa Cassia Sobrinho Quenehen, Clarice Gomes Clarindo, 
Claudiomar Pedro da Silva, Cecilia Krug, Álvaro Mendes de Melo e Luana Soares de 
Souza. Aprovou-se por unanimidade as solicitações apresentadas pelos discentes dos 
discentes Léia da Silva Gomes Torres, Jesuíno Arvelino Pinto, Vanessa Cassia Sobrinho 
Quenehen, Clarice Gomes Clarindo, Claudiomar Pedro da Silva, Cecilia Krug e e Luana 
Soares de Souza. Reprovou-se por unanimidade a solicitação do discente Álvaro 
Mendes de Melo pois foi verificado pelos conselheiros que a disciplina havia sido 
cursada em nível de Mestrado e, seguindo a decisão referente ao item de pauta nº 08, 
não pode ser aproveitada em nível de Doutorado. Ainda dentro deste item de pauta, 
foi sugerido pelo Prof. Dr. Agnaldo que as próximas solicitações de aproveitamento de 
estudos passem pelo Orientador Responsável pelo aluno para parecer prévio e 
posteriormente encaminhado ao Conselho. Aprovada por unanimidade a sugestão do 
Prof. Dr. Agnaldo.  Passou-se ao próximo item de pauta 15-Solicitação de inclusão de 
Co-orientador ao discente Edson Flávio Santos e Solicitação de comprovação de 
proficiência em Língua Estrangeira do discente Jesuíno Arvelino Pinto. Após 
apreciação indivual dos Conselheiros das solicitações apresentadas, aprovou-se por 
unanimidade ambas as solicitações. Apresentou-se posteriormente o próximo item de 
pauta 16-Relatórios finais das atividades de estágio dos discentes Jeciane de paula 
Oliveira e Eliziane Fernanda Navarro. Apresentou-se pela Coordenação do Programa, 
juntamente com os pedidos já constantes na pauta, os relatórios finais dos discentes 
Vladimir Gomes Silva, Renata Silva Faria e Aristelson Gomes dos Santos que haviam 
sido protocolados após o envio da pauta aos Conselheiros. Após consulta individual, 
aprovaram-se por unanimidade todos os relatórios apresentados. Passado ao próximo 
item de pauta 17-Solicitação de Co-validação de estágio de docência da mestranda 
Cristiane Ivo Leite da Silva, verificou-se pelos conselheiros que a solicitação na 
verdade se tratava se um Relatório Final das atividades de estágio realizado pela 
discente protocolante. Após análise do relatório, aprovou-se por unanimidade. Passou-
se ao último item de pauta, 18-Inscrições para estágio de docência dos discentes 
Dimas Evangelista Barbosa Junior, Edson Flávio dos Santos, Luana Soares de Souza e 



Samuel Lima da Silva. Após análise individual de cada conselheiro aos formulários 
apresentados, aprovaram-se todos por unanimidade.Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai assinada por mim, André 
Rodrigo Vaz da Luz e pelos demais membros do Conselho. 


