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“MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
“Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica RR 

Instituto Federal de Educação, Ciência e | Tecnologia do Sul de Minas Gerais -- 
AY. Vicente Simões, 1111 — Nova Pouso Alegre — 37553-465 - Pouso Alegre/MG 
“ o Fone; (85)3 3449- 6185/E- mail: pppiGifsuldeminas e edu. bro 

- - Le Cm . 
, 

a 

co Áta da Reunião, da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e. 
No "Inovação do Instituto Federal de. Educação, Ciência e. 

too Tecnologia do. Sul de. Minas Gerais, realizada em 26 de 

setembro de 2018. 

Ao vigésimo sexto (269) dia do mês s de setembro de dois mil e dezoito, com início às oito 
horas e transmitida. via webconferência. (http: /Nwebconf2.1 np br/ifsuldeminas), reuniram- 
se os membros da Câmara de Pesquisa, . Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI) para 

- feunião ordinária, sob a “Presidência- da. Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação, e .- 
Inovação, Prof? Sindynara-Ferreira. A pauta foi encaminhada com antecedência aos 

- membros sendo a seguinte: Ordem 'do dia: 1) Aprovação da ata da reunião de 04 de 
: setembro de- 2018; 2)- Abertura de curso: PPC" Pós-Graduação Lato. Sensu em 

Tecnologias para Internet das Coisas - Campus Inconfidentes - “A ser analisado pelos. 
- membros do: Campus Poços de Caldas — GT; 3) Abertura de curso: PPC Pós- Graduação : 

Lato Sensu em: Construção Civil - Campus Pouso Alegre = A ser analisado pelos | 
: membros do. Campus Machado — GT e 4) Regimento Pós-Graduação. Informes Gerais. 

- Estavam presentes online na webconferência: Sindynara Ferreira, Luciano Carvalho 
Pereira, Adélia Maria Spacek Dantas de Oliveira, José Antônio Dias Garcia, Wanderson . 

“Rodrigues da Silva, Marcelo Augusto dos Reis, Francisco Felipe Gomes de Souza, Pedro . 
"Luiz Costa. Carvalho, Brígida Monteiro Vilas Boas, João Marcelo Ribeiro, Guilherme o 

- Oberlender, Leandro. Gustavo da Silva, Thomé Simpliciano Almeida, Rafael. Felipe 
Coelho Neves, Bruno Eduardo Carmelito, Alexandre. Fieno da: Silva, Luciana Goulart. 

- Carvalho, Belami Cássia da Silva e Sebastião Mauro-Filho. “Ausências: Fernando Carlos 
“: Scheffer 'Machado, Leonardo Rubim Reis e Alessandro de Carlos: Borges. A Presidente, 
“Sindynara Ferreira, agradeceu a presença de todos e justificou a ausência dos membros: 

- Carlos José dos. Santos, Juliano. de. Souza Caliari- e Carolina Mariana Moreira, em e 
- seguida declarou aberta'a sessão. Prof? Sinidynara informou ainda que os membros que 

- quiserem se pronunciar durante a reunião “devem. levantar a mão (disponível em frente a - 

seu nome) 'e. que após os pedidos de manifestação por parte dos membros, caso não 

ocorra, o itém é cónsiderado como aprovado. Ordem do dia: 1) Aprovação da ata da . 
” reunião de 04 de setembro de 2018; A Prof: Sindynara perguntou se algum membro 

“ da CAPEPI gostaria de -súgerir alguma alteração na ata. Não houve sugestões e a ata da 

reunião de 04 de setembró de 2018 foi aprovada sem ressalvas. Dando sequência a 
reunião foi passada a palavra ao GT/Machado que ficou responsável “pela análise: e 

330 
34 

parecer do PPC do. Campus. Pouso Alegre (Construção Civil), conforme solicitação, do 
Coordenador dó Curso. para adiantar a “apresentação | “do mesmo, porém como: o 

Coordenador do Curso não estava presente online o mesmo foi postergado. 2) Abertura . 
de curso; PPC Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias para Internet das Coisas 

- > Campus Inconfidentes = "a ser analisado pelos membros do Campus Poços de 
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- Caldas - GT: A Prof? à “Sindynara passou a palaviá ao GTiPoços de Caldas que ficou- o 
. responsável pela análise e parécer do PPC. Prof. Rafael: do Campus Poços de Caldas - 
informou que os membros analisaram é apontaram algumas observações que devem: ser”. 
esclarecidas: : A; Acrescentar um “quadro com o: resumo de' “todas resoluções. que” 

“nortéaram-a construção do PPC; B. Na apresentação do curso. já. especificar qual a: 
plataforma utilizada pelo discente para realização do « curso, tealizado no item 17; C. No | 
Quadro |- Módulo 3 retirar o “” das cargas ] horárias; D: Na apresentação do “Ementário 
do Curso” corrigir: “as biblio grafias básica: e complementares das disciplinas”; E. Deixar 
especificado qual Biblioteca Virtual o aluno terá-acesso; F. Em' metodologia está escrito: 
“Além: disso, ao final de cada módulo, há um-encontro présencial, para à realização” de” 
atividades práticas e avaliações presenciais.” “Sugeriu cólocar no início que . terá: 
atividades avaliativas' presenciais, ou encontros presenciais ao longo do curso, bem como 

“aboratórios não apresentam fotos; 'H. No'item 3 pede- se para'a emissão do certificado 
1 

“a apresentação do TCC; G. Há: necessidade de colocar as: Figuras:1 e 2: pois os outros 

1 
No 

de conclusão do .curso o Diploma: do curso. de graduação, este item é critério de 
matrícula, Há necêssidade?; L. É. necessário atualizar os nomes dos diretores- -gerais dos 
- campi “com aqueles” recémi-empossados na tabela dos membros. do CONSUP; J.'O 
número de vagas pode ser alterado a cada entrada sem alteração -do PPC, apenas por. 
deliberação do colegiado?; ek. Como será feita a seleção dos tutores? “Poderão ser não- 

- servidores? Haverá” bolsas? Qual. será a fonte de financiamento? Considerando as 
questões relatadas, O GT eo Coordenador geral emitiram parecer favorável: para a 
abertura do Curso de Pós-Graduação: Lato Sensuem “Tecnológias para Internet das | 

" Coisa; desde “que sejam atendidas as modificações sugeridas respondidas. as questões o. 
levantadas. Após a Prof? Sindynara- passa a palavra ao Prof. Vinicius, Coordenador do 
Curso, do Campus Inconfidentes, para responder aos apontamentos do GT. O prot 
“Vinicius agradece as sugestões e disse que elas ajudaram muito na construção: do PPC, 

disse ainda que são correções simples e sobre as dúvidas apontadas disse que referente a 
- foto vai rever € substituir pelás fotos. do: laboratório. Fotorob (item' g);-sobre-o item-h 
comentou: que não tinha percebido e que vai verificar com-a secretaria acadêmica e rever: 
esta questão; quanto aos membros do CONSUP. vai atualizar; sobre o número: de vagas, 

65. eles tiveram esta dúvida e entraram em contato com o Campus Passos que-tem um curso 
“nos mesmos moldes e de-onde surgiu 'a ideia do número de 50 vagas; sobre tutores não ro 
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“haverá contratação; os, - docentes “do. curso 'se revezarão nesta “tarefa. Após" a Prof. à 
Sindynara passa a palavra ao “Coordenador Geral de Pós- Graduação, Prof. José Antônio | 
“para seu: parecer., 'O prof. solicitou os* “dados do curso -para inclúsão no : guia dos 
estudantes, a seguir fez à leitura do parecer: '1) rever no texto € substituir a Resolução” 
CNE n.º 1, de 8 de junho” de 2007 pela: “Resolução CNE nº 1 de6 de abril de 2018. 2) no Ê 

item 2= “Dados Gerais do. Curso * Ano de Implantação/Autorização: 2018... e não:2019. 

* Previsão de Início: Primeiro semestre de. 2019. 3) Colocar e Preencher. itens abaixo - 
“dentro do item 2:- dados gerais - do curso; "Tipo: *Área do conhecimento: seguir tabela. 

. ' 75 “do CNPq *Tumos de, Funcionamento: “*Dias “em que: “ocorrerão - as aulas; *Ato: 
o 76 

a coordenador: E-mail pessoal do Coordenador: Telefone do coordenador. 4) no item 7.1” 
“Autorizativo -e Resoluções: *Coórdenador (a) do «curso: Endereço profissional do: 

- Objetivo geral: relatou que achou confuso. O objetivo. geral tem. “que responder a seguinte 
- pergunta: No final. do. curso o aluno será capaz de? Sugestão: Utilizar a taxonomia-de 
Bloom nos” objetivos. -Diias das inúmeras vantagens de se utilizar a taxonomia no 

* contexto educacional são: é Oferecer a base: para o desenvolvimento de instrumentos de 
avaliação e utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, “avaliar. é estimular o 
desempenho « dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento; . Estimular 

- os" educádores à auxiliarem seus discentes, . de forma. estruturada e “consciente, a: 

Vora 

“adquirirem competências específicas ; a partir da percepção da necessidade de dominar oco 
habilidades - mais simples” (fatos) para, posteriormente; dominar as mais complexas , 

ua
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(coriceitos). Sugestão” para objetivo geral: Corápreender | e aplicar a Internet das Cóisas . 
“incluindo os aspectos de hardware, software, comunicação e processamento de dados. 
para desenvolver soluções para IoT. 5) Item: 15- TCC O, TCC deverá ser realizado na 

modalidade de artigo científico. Seu projeto (ou artigo final?) devérá ser cadastrado no 
NIPE3/GPPEX4 e, ao menos, submetido a um evento ou periódico científico: O 
Coordenador (orientador) do. TCC "deverá ser professor do-curso, sendo que o 

“coordenador do curso poderá assumir essa função. Prof. Vinicius respondeu as questões 
levantadas, informou que alguns itens são difi íceis de encaixar: na modalidade EaD, os 
encontros presenciais ocorrerão aos sábados e a área de conhecimento do curso é difícil 
de enquadrar em uma área específica. À Prof? * Sindynara sugeriu colocar dois turnos no 
sábado (diumo e. vespertino), com. relação as vagas de ingresso sugere não deixar 
flexibilidade uma vez que interfere no quantitativo de docentes no curso — O que pode: 

- acarretar problemas posteriores. Após a Prof? pede votação para aprovação do PPC. 
Após computação. dos votos.dos membros, o mesmo foi áprovado por unanimidade (13 

- votos). Foi informado aó Prof. Vinicius que os pareceres seriam encaminhados ao seu e-| 
mail para as devidas: correções no “documento e que o mesmo deve devolver 0. 
documento original corrigido até vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito pára 
encaminhamento ao CEPE e demais trâmites institucionais. 3) Abertura de curso: PPC. 
Pós-Graduação Lato Sensu em Construção Civil - Cam, mpus. Pouso Alegre — a ser 
analisado pelos membros do Campus Machado - GT: A Prof? Sindynara passou à 
palavra ao Campus Machado; GT responsável pela análise do PPC, para Os comentários .. 
“do parecer. Prof. Pedro informou que foram avaliados os itens específicos. da avaliação 
-da CAPEPI conforme, resolução: 071/2017: na parte da matriz. curricular do curso é - 
necessário melhorar é dar mais detalhes no texto. Veja: foi dito que a matriz, está 

. ofganizada em 2 módulos. Qual será o1ºeo 2º módulo? Talvez colocar mais uma - - 

“coluna na tabela 1 demonstrando qual disciplina estará. em cada módulo. Aproveitar e. 
colocar no texto qual 0 “tempo em-minutos.de 1: aula, verificar também. a divisão nos 

semestres, pois o, texto não deixa claro"sobre a confecção do TCC em: qual, semestre 
deverá ser feito e defendido. Confirmar a carga | horária póis o somatório não bate: Outro 
ponto, a verificar é sobre o ensino a distância pois esse curso é presencial, verificar-a 
legislação & alterar caso necessário. “Na parte das referências “bibliográficas é necessário 
mencionar o número de Páginas nas referências de livros, algumas-estão faltando. Umas 
constam ISBN, outras não. É necessário padronizar essas referências e sugerimos retirar 
o ISBN já que ele não é obrigatório. Sobre o item treze (Avaliação do processo de ensino - 
e: aprendizagem) o texto menciona o termo educação à distância: A propostã do curso é 

presencial. Seria interessante mencionar 6 limite da-carga” horária: que 'será oferecida à 
distância e conforme j já mencionado anteriormente verificar a legislação. Sobre o item 15 
(TCC). o mesmo consiste em um trabalho elaborado individualmente pelo discente com .- 

* previsão de término ao fim do 3º semestre do curso. :A critério do colegiado do curso, o. 
- discente poderá ter a prorrogação do prazo de finalização do TCC por 6 (seis) meses. O 

“externo: à instituição, com titulação : “mínima “de mestre, verificar se poderá orientador, 

“externo. A orientação de TCC terá carga horária de 40 (cento e cinguenta) horas (corrigir 
“essa parte, são 40 aulas com 33h20), conforme definido na matriz curricular do curso - 
“Após o parecer. de.Machado a Prof” “Sindynara passa a palavra ao Coordenador do Curso 

Prof Tiago pedindo para explicar ' os itens mencionados e principalmente .a questão do 

Trabalho de Conclusão de Curso será orientado por um: professor do curso ou convidado 

“ensino à distância e sugere ainda retirar a parte da carga horária mencionada. Prof. Tiago 
“informou que. referente a distribuição da carga dos docentes, a mesma não foi 
 mencioriada' por.conta da falta de definição da carga dos docentes, mencionou que fará . 
“uma reunião com os mesmos para definição e reavaliação. Sobre a parte das' referências - 

- que vai Proceder conforme sugestão. Prof. a Brígida tessalia. que + é necessário rever: 
bibliográficas mencionou que-a mesma foi verificada pela Bibliotecária do Campus e
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também a carga: horária co sómatório. e padronizar as referências bibliográficas. Prof id 
“Rafael de Poços' reforça é ã Hecessidade da conferência. da carga horária do: curso. “Prof. de 

Sindynara. informou que deve ser respeitado. o mínimo que: 'a: legislação miénciona, hoje. , 
estipulado em 360 horas e que-sendo réspeitado o; mínimo, o máximo-fica-a cargo: do 
“coordenador do curso, “verificando. sémpre se O acréscimo não pesará aos docentes e ao 
Campus para outras atividades. Prof. Tiago irá analisar e se possível adequar ao mínimo. 
Prof. José, Antônio, “Coordenador Geral de Pós- “Graduação menciona que -se-o curso for 
“presencial tem que excluir toda à parte mencioriada de: EaD, ou transformá-lo em 
semipresencial e confirmar a periodicidade do mesmo. Após: Prof? Sifidynara cóloca a” 

. aprovação do PPC 'em votação. Foram: doze, votos â favor e. uma abstenção, portanto | Ori 
PPC foi aprovado desde que. sejam' feitas as. correções e “sugestões mencionadas. Foi 
informado ao- Prof/ Tiago que'os pareceres seriam - encaminhados ao seu e-mail. para as 
devidas correções no documento, e que o mesmo deve: devolver o “documento original, 
corrigido até vinté é oito de setembro: de-dois mil é. “dezoito para, encaminhamento ao": 
“CEPE ec demais trâmites institucionais. A Re imento Pós-Graduação: 
Sindynara informou que conforme acordado na reunião de quatro-de. setémbro, após a | 

* inclusão, das” ressalvas sugeridas. na reunião no documento original, o mesmo: seria 

  

Ao Prof? a 

novamente enviado a todos por e-mail para ser analisado” “novamente pois: ocorreram: 
mudanças consideráveis, para: então, “após essa” análise, ser: “encaminhado para 

. prosseguimento nos trâmites - “internos para: aprovação pelo “CEPEÍ e -CONSUP: O 
159. documento cóm as alterações foi anexado a pauta para análise e-a Prof.* coloca a palavra 

160 em aberto: para as manifestações dos membros. Prof. Thomé “de Passos pediu para deixar .. 
mais” claro o texto na página 8, artigo 42-item 14, e no artigo 57-item |, corrigir a: 

- pontuação, “pula- do T para II corrigir para IN. Prof. Guilherme -de: Muzambinho 
mencionada que no capítulo. 10 que diz respeitó a carga horária e tempo | do curso, artigos 
33,6 34, devemos verifi icar: “4 “questão “dós alunos com, necessidades especiais. Prof. â a os, 

Sindynara comenta que.) neste caso a. solução está contemplada; no artigo 74, que diz que 2 
- os casos omissos serão analisados. Após, o regimento é colocado, em votação. O mesmo 

foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para os demais trâmites, institucionais. 
Informes Gerais: Prof? Sindynara j passa a palavra aós “merbros para informes. gerais. 1) 

- Prof. Guilherme Muzambinho -precisa comentar ' dois assuntos: a) - Sobre" a Jornada - 
Científica: informa. que foram disponibilizados. dois links: para” inscrição (ouvinte e 
apresentador), pediu ampla divulgação hos' campi. O mesmo já solicitou, a ASCOM .. 
“divulgação e reforça que o prazo para' aceite: "ou rejeição é vinte e oito de setembro. b) 
“Quantidade de membros nos projetos de pesquisa - - hoje, não temos limite e propõe que” 
pudéssemos deliberar sobre uma quantidade mínima' e máxima por projeto para evitar 
problémas futuros. Prof? Sindynara é ábre a fala sobre a proposição do Prof. Guilherme; 

atividade de cada membro. Prof? Brígida lembra que: em: Grupos de estudos é pesquisa o 
Prof. Thomé mencionóu- que não vê “problemas se o' mesmo: for justificado : para ao o 

“número realmente é é maior, e que nos casós de TCC é individual: Nesse sentido abriu-se . - 
votação: para verificar a responsabilidade. da análise dos. membros: nos projétos, se seria | 
NIPE ou CAPÉPI. Após votação, foram computados: 09. votos a favor do NIPE, 05 a 
“favor da” CAPEPI e 06 abstenções. Acordou-se então que a responsabilidade de análise .' 

deliberado quantidades pela Capepi. 2) Prof. Thomé solicitou a data da próxima-reunião 
“da CAPEPI para que 0Campus possa enviar os: PPC atualizados. para avaliação e 
parecer. Em resposta a professora, Sindynara relatou « que no'final da reunião colocará, em 
“pauta estã discussão. Reforçou - que-a “recomposição do, CEPE e: :CONSUP. está em o 

andamento e não temos as datas das próximas reuniões, porém acertóu-se que qualquer 
pedido de pauta e documentos (PPC novo ou atualização) devem ser enviados até 0 dia. 

— quinze de outubro de dois mil é “dezoito: Explicou que temos uma indicação de reunião e 
“do CEPE, para 07 de. novembro, . mas sem confirmação ainda, “data” esta que”. EE 

a 

-da quantidade dos membros dos projetos de pesquisa ficará a cargo: do NIPE, não sendo e 

e 
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191 provavelmente deverá ser módificada, até ená “virtude da Jornada Científica. 3) Prof ' 
1920. Rafael informou que o, Campus Poços, Muzimbinho & Machado estão escrevendo uma: 
193 proposta para 'a Chamada FINEP' -que encerra em quatro de outubró. 4). Adélia, 

-194 - Coordenadora do. NIT, informou que embreve' “apresentará uma proposição sobre a' nova. 
195 - política: de inovação é atualização dos tegimentos do NIT e ELITT. Para isto uma. 
196. comissão será montada com todos os “coordenadores: do ELITT. e NIT € neste sentido, 

“197 aproveita: para estender o convitê aos membros da CAPEPI — caso alguém tenha 

- 198 - interesse é só enviar o nome. pará. ela pata: compor esta - comissão. A comissão será. 
199: “responsável pela escrita do texto e análise das legislações: A primeira discussão será 

* 200 agendada em breve. Após : as. discussões a política geral; de inovação. será encaminhada | 
201 como pauta na CAPEPI para discussão e aprovação. 5), Prof. Sindynara i iniciou alguns - 
202 informes: A) sugeriu que pára as próximas. reuniões, nos casos -das análises dos PPCs, 

- 203 “tanto; novos- comoxatualizações, a presença dos coordenadores dos cursos deverá ser . 
204 “obrigatória. Se porventura não estiverem presentes ou não enviaram um representante — 

: -205 (online ou presencial) o ássunto- será retirado da pauta é postergado para a próxima - 
“ 206 reunião: À sugestão foi aprovada por unanimidade, lembrando que, no caso de envio de - 
207 -- representante, ' o mesmo: deverá estar : “inteirado” do “assunto -para responder com 
208 - Propriedade aos: questionamentos. B) sobre: 0 prazo para correção dos -PPCs após a 

2 solicitou- -sé alterar o prazo para cinco dias úteis e foi aprovado por unanimidade. Então 
212 - neste caso fica estipulado o prazo de cinco dias úteis para devolução do PPC, por parte - 

“213 do Coorderiador do Curso, com as devidas correções e sugestões: C) que para as análises - 
- 214º dos PPCs serão constituídos GTs entre os.Campi respeitando sempre-um rodízio, O “que 

215 - foi aprovado por unanimidade. D) aproveitando a questão de data de reunião colocou-se 
216 em votação sigestões de datas para a próxima reunião. As sugestões apresentadas foram 
217 29,30 ou 31.de outubro. Foi colocado em votação. Após conversa entré os inembros, por - 

-218 “unanimidade acertou-sé que apróxima reunião da CAPEPI ficou agendada para trinta de 
219 outubro a partir das quinze horas. E) informou, que será lançado um edital (guarda- 
220" chuva) que contemplará projetos de Pesquisa, Inovação, Embrapii, Programas de Pós- 
221. Graduação com a temática de sustentabilidade, e o. edital fará uma banca de projetos com 
222 os que não forem contemplados para possíveis verbas que surgirem, não sendo 
223, necessário um novo edital. F) sobre o acesso externo a informações de dados cadastrados 

224 no GPPEx, hoje para visualizar deve-se entrar no acesso à comunidade na página 
“225. institucional: Com este acesso, a pessoa. consegue visualizar dados: básicos de-projetos, 
226 porém os projetos que são cadastrados como sigilosos não aparecem. Deixou uma 
227 teflexão a todos se isto é recomendável. Ficou acertado de fazer um levantamento. em 

“228 outros Institutos e/ou Universidades de como é feito este. acesso à comunidade, qual 
229º “dados ficam disponíveis assim, este assunto voltará em pauta na. próxima reunião, e 
230: - voltar 6 assunto para encaminhamento, se possível para a próxima reunião.'G) lembrou. 
231. ao GT responsável pela reformulação do modelo de PPC para Pós- “Graduação tentar 

“232.5 encaminhar como pauta na próxima reunião. H) sobre a: questão da solicitação de um 
e 233. “aval'do. NIPE/PPPI sobré pendências de docentes para liberação para capacitação, após 

234 consulta à CPPD, o 'entêndimento deles foi que isto deverá ser deliberado pelo diretor do 
235. Campus e não-constar em edital. Neste sentido. relatou a importância de fazer uma fala 

“ 236 tanto no CONSUP como no Colégio de Dirigentes sobre a prestação de contas, tanto do 
237 cartão pesquisador como de relatórios de projetos de pesquisa, antes desta liberação. D). 
238 - sobre resumo simples, expandido ou completo para” 'as publicações. na jornada, informou.» 
239 que se: mudarmos pará alguma destas versões o ISSN não será perdido. Entretanto que 
240 cisto afetará o currículo de alguns servidores. Perguntou se. abriria para votação para a 

“+ "241º “escolha das versões do resumo para a Jornada. A sugestão do Wanderson é de se fazer a ' 
242 consulta nos Sampis e retornar na próxima reunião este item. Por unanimidade a à sugestão 

“209: aprovação com ressalva na: CAPEPI, a Prof? Sindynara' sugere que as correções devem - . 
"210 ser feitas no documento em até dois dias úteis. A sugestão foi reprovada pelos membros, 

, 

a



  

, º a - . 

ER ls 243 foi: aceita &o assunto deverá retorhar na próxima reunião. n foi solicitado quê: a questão : 

244. dos critérios de avaliação dos CVs fosse verificada também. K). informou sobre o SisGen- 

246 -que-eles possam ser habilitados. Jhformou ainda que a “platafórma está em processo de: 
“245 é solicitou que Belami.e Carlos José se cádastrarem. com urgência na plataforma para, o 

247 atualização, por “isso temos. que ter” paciência. Profº Belami informou que. a “Natalia TA 
288 - ajudará;nas questões do. ELITT efn Carmo de Minas. Por- fim, abriu- -sê mais uma vez a: . 
249 - palavra-do dia para “todos os fepresentantes. Não houve manifestações. Não havendo o 
250 nada a mais.a tratar, a Sra; Presidente. “agradeceu a presença -de todos e: declarou 

  
DS DER lavfei a presente, ata, que lida segle aj tovada e assinada-por mim'e pela Presidente | 

Cet 253 da Câmara. Pouso. A Te vinte e pie d setembro de dois mil e dezoito. 

  

    

  

  

  

o 2545 Sindynara Ferreira - “ - 

vo o 255 . Eunice Cristina da ASP 
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- 251" encerrada a reunião às dez horas e quarenta é um minutos e eu, Eunice Cristina'da Silva,


