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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ATA DE REUNIÃO

 

Sessão de caráter solene

Ata da 117ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário – CONSUN, da Fundação Universidade
Federal de Rondônia – (Unir)

 

No dia seis de março do ano de dois mil e vinte, reuniu-se às dezesseis horas, no auditório da
UNIR/Centro, para a centésima décima sé�ma sessão extraordinária do Conselho Universitário —
CONSUN, da Fundação Universidade Federal de Rondônia – (Unir), de caráter solene, para inves�dura
no cargo de vice-reitor, sob a Presidência do conselheiro presidente Ari Miguel Teixeira O�.
Compareceram os seguintes Conselheiros: Vice-Presidente: Marcelo Vergo�; Diretores de Núcleos:
Antônio Cou�nho Neto, Luciene Ba�sta e Walterlina Barboza Brasil; Diretores de Campus: não
compareceram; Representantes Docentes no CONSEA: Maurício Silva de Souza;  Representante técnico-
administravo: Júlia Rodrigues Cardoso; Representantes discentes: não compareceram; Representantes
Docentes no CONSAD: Sandro Adalberto Colferai;  Representantes Técnico-administra�vos no
CONSAD: Jeferson Araújo Sodré; Representantes discentes no CONSAD: não compareceram; Pró-
Reitores: Fabrício Donize� Ribeiro da Silva (PROPLAN) e Jorge Luiz Coimbra de Oliveira. Também esteve
presente e compôs a mesa o magnífico Reitor do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia - IFRO, professor doutor Uberlando Tibur�no Leite. Registram-se também a persença de outros
servidores e alunos, além de membros da comunidade. Ordem-do-dia Sessão solene de inves�dura no
cargo de Vice-Reitor - Portaria n° 950/2019/GR/UNIR, de 23-12-2019, publicada no Diário Oficial da União
n° 248, de 24-12-2019, página 36, Seção 2. A sessão ocorreu para transmissão do cargo de Vice-Reitor ao
professor doutor José Juliano Cedaro. O termo de posse foi lido ao público e, em seguida,  assinado pelo
Presidente, pelo Vice-Presidente empossado e por mim, Juraci Magalhães Rodrigues, Secretário dos
Conselhos Superiores. Ato con�nuo, foi dada a palavra ao professor doutor Marcelo Vergo�, vice-
reitor cujo mandato vence nesta data, o qual abordou de forma descontraída sua trajetória estudan�l;
ressaltou que passa o bastão com orgulho, sa�sfação e gra�dão por tudo que a UNIR lhe deu. O
conselheiro Marcello Vergo� dirigiu-se ao magnífico Reitor: "foi um grande privilégio conviver por quatro
anos com alguém que é magnífico não somente no �tulo"; relata as duras batalhas que ambos
enfrentaram nos úl�mos quatro anos e, citando o compositor Adoniran Barboza, diz  que "Deus só dá o
frio conforme nosso cobertor” e que “nossa parceria se encerra cantando: ‘Saudosa maloca, maloca
querida, Dim dim donde nóis passemos, dias feliz de nossa vida, Saudosa maloca, maloca querida, Dim
dim donde nóis passemos dias feliz de nossa vida’". Em seguida, o empossado, Vice-Reitor, professor
doutor José Juliano Cedaro, também de forma efusiva, fez o seguinte discurso: " Boa tarde a todas e a
todos os presentes. Fico enormemente agradecido pela presença de cada uma e cada um de vocês.
Cumprimento os membros da mesa. Senhor Magnífico Reitor (Prof. Ari O�), que foi meu professor e
inclusive já dividimos publicações. Fico pensando que a Unir terá um reitor psiquiatra e um vice-reitor
psicólogo (rsrs). Cumprimento meu amigo, o Prof. Marcelo Vergo�, a quem tenho a honra de subs�tuir
na vice-reitoria. Desejo sucesso na sua nova caminhada, nos seus novos projetos. Cumprimento o Prof.
Uberlando Tibur�no, Magnífico Reitor do IFRO. Tenho a honra de conhecê-lo. Espero ajudar a ampliar
nossas parcerias. Agradeço o empenho e cuidado do professor Marcus Rivoiro e das servidoras do
Cerimonial: Marina, Priscila e Gracilene. Nesses momentos, além dos presentes fico imaginando as
pessoas que eu gostaria que es�vessem aqui, mas que por várias razões não podem. Estão trabalhando,
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não moram mais em Porto Velho ou não estão mais entre nós. Penso no meu pai, nos meus avós...
Dentro da UNIR penso sempre no Sr. Ceará, falecido em novembro de 2018, mas que frequentemente
imagino encontrá-lo pelos corredores, daqui ou do campus... E, por falar em Memória, hoje, seis de
março, é uma data bastante simbólica para mim, pois foi exatamente num seis de março (porém, uma
segunda-feira), que fui para o meu primeiro dia de aula na UNIR. Era 1989 e naquela época nos
preparávamos para votar para presidente da república, depois de quase trinta anos sem o direito desse
ato fundamental da cidadania. Naquele março de 1989 a atual Cons�tuição ainda não �nha seis meses.
Tal como hoje, os ônibus eram lotadíssimos, feios e sujos, embora houvesse uma linha regular, com
horários adequados. Eu pegava a condução no trevo da Campos Sales, disputando espaço com taxistas
dos garimpos de ouro do Rio Madeira. Como era um dos úl�mos a entrar, não era incomum ir “surfando”
na porta do veículo, que ia aberta, mesmo na BR. E podia? Naquela época, podia! Naquele dia, chegando
ao campus, para minha surpresa e frustração, não houve aula. Por que? Ainda não �nha professor para a
disciplina. No dia seguinte, toda a mesma ro�na. Ônibus, chuva, águas de março [não fechando o verão,
mas o inverno amazônico]. Teve aula? Não! Havia professor? Sim! Por que não foi? Não foi informado. A
coordenação do curso disse que não precisávamos ir na quarta-feira porque não teria aula, pois o
professor da matéria daquele dia ministrava suas disciplinas semana sim, semana não. Na quinta-feira,
dia 09, finalmente houve aula. E vejam outra coincidência! O docente era o vice-reitor, recém eleito. O
professor era Ari O�.  E, assim, a primeira turma de Psicologia da Unir prosseguiu por algumas semanas.
Havia um misto de indignação, esperança e sa�sfação, pois a despeito de muitas desconsiderações e até
desrespeito, havia professores capazes, bem formados, bem informados, que aos poucos começavam a
se apresentar. A maioria bem engajada e comprome�da com a UNIR. E dentro desses adje�vos, quero
destacar duas professoras aqui presentes, além do já citado professor Ari O�. Elas ingressaram nesta
ins�tuição no começo dos anos 1990 e muito fizeram pela nossa UNIR. Falo das professoras Berenice
Tourinho e Ana Lúcia Escobar. Profissionais com quem muito aprendi e sempre me apoiaram na minha
trajetória dentro desta ins�tuição. Professora Berenice Tourinho, professora Ana Escobar, professor Ari
O�, muito obrigado! Sinto-me muito honrado pela confiança depositada em mim! Da mesma forma, sou
eternamente grato a todas as professoras e a todos os professores que me ajudaram a chegar onde
estou. Sempre estudei em escola pública, do primário até o pós-doutorado. Pude ter bons exemplos de
mestras e mestres, que, como diz Rubem Alves, cul�varam o que pode ter de bom e de belo numa
escola, que é a sabedoria de aprender a viver juntos... a arte de pensar... e o prazer de ler. Trago essas
reminiscências, neste momento, com dois propósitos: primeiro para salientar que, embora muitas coisas
possam mudar para melhor, sobretudo graças a bons professores e bons gestores, outras permanecem
quase que imutáveis. Pior ainda: muitas delas até regridem. O segundo propósito é registrar que essas
experiências iniciais na universidade influenciaram meu caminhar pela vida acadêmica e acabaram me
trazendo a esse lugar que passo ocupar hoje. Sempre �ve vontade de ser um acadêmico, de trabalhar
com a ciência. Antes de querer ser psicólogo, escolhi ser pesquisador e me tornar um professor
universitário. Contudo, desde o começo desse percurso, ainda nos tempos de PIBIC, aprendi que haveria
muitas pedras no meio do caminho, de deixar mais que re�nas fa�gadas, fazendo um pequeno
trocadinho com o conhecido poema de Drummond. Tornando-me professor da UNIR em 1996, descobri
que, para lidar com essas pedras não dava para ficar “restrito” à vida acadêmica, ou seja: sala de aula,
pesquisas, orientações... Seria preciso embrenhar por papeladas da burocracia, reuniões intermináveis e
descobrir como sobreviver no labirinto da legislação da administração pública. O meu plano era
simplesmente melhorar o curso que leciono: qualificar o departamento, talvez apaziguá-lo e torná-lo
produ�vo; implantar um programa stricto sensu, quiçá com doutorado; e ter uma infraestrutura mínima
para a labuta do dia a dia. Chegava à conclusão de que ou me conformava em trabalhar num ambiente
insalubre e carregado de atritos, ou ia para a luta, para combater o bom combate, como diz o apóstolo
Paulo numa de suas cartas. Entre conquistas e frustrações, fui me envolvendo cada vez mais com polí�ca
universitária e passei a me preocupar com questões mais amplas. A cada novo projeto, bem sucedido ou
malogrado, ficava evidente que muitas coisas precisam mudar. São tantos obstáculos, que me faz
perguntar por que tem que ser assim? Depois de tantas batalhas e certo de que jamais conseguiria ficar
inerte, mesmo às vezes tendo a vontade de desis�r, resolvi concorrer à vice-reitoria. Imagino que tenha
aprendido algo nessa jornada e que possa contribuir para a melhoria da nossa universidade. Mas há uma
questão: o que faz ou o que pode fazer um vice-reitor? Entendo que deva ser um trabalho de bas�dores.
Promover ar�culações (dentro e fora da Unir). Buscar parcerias (com en�dades públicas e privadas).
Ajudar a atualizar nossas normas e procedimentos. Acompanhar a execução PDI. Propor uma nova forma
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de distribuição de trabalho. Ou seja, um trabalho preferencialmente longe dos holofotes, mais na coxia e
menos no palco. O palco e as luzes são para o reitor (ou reitora!). Minha experiência na direção do
Nusau, me fez lutar por coisas que precisam ser mudadas, mas nem sempre possível fazer em face das
atribuições daquele cargo. Imagino que na condição de vice-reitor possa trabalhar para que disciplinas
em comuns aos cursos, possam ser unificadas entre os PPC. Dos PPC é preciso que possam ser
reformulados com menos entraves, inclusive em relação à atualização dos livros. Outra possibilidade é
buscar parcerias para promovermos economia nos gastos, como, por exemplo, o uso de energias
alterna�vas. Com isso, talvez tenhamos mais recursos de custeios para inves�r em acessibilidade,
contratação de mais intérpretes, monitores, tutores para o EaD... Outro ponto fundamental para mim é
criarmos condições de trabalho para o pessoal engajado no stricto sensu. Só quem atuou num mestrado
ou doutorado na UNIR sabe das agruras para manter esses programas. E por que inves�r no stricto
sensu? Entre uma das razões é para sermos coerentes com a nossa Visão: “Ser referência em educação
superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia...”. Enfim, talvez eu esteja desejando muito,
sonhando alto demais. De toda forma, espero que possamos fazer da UNIR uma ins�tuição mais leve,
mais dinâmica e até mais justa; que valorize e incen�ve quem quer estudar e quem quer trabalhar pela
ins�tuição. Contudo, saliente-se que há obstáculos que nos escapam. Sai governo, entra governo,
aparecem inúmeras reformas (fiscais, previdenciárias, administra�vas) em nome da melhoraria da
eficiência da máquina pública, porém nenhuma delas vai ao ponto de mudar os mecanismos, a
engrenagem da administração pública, de modo que esse �po de gestão fique menos engessado, mais
flexível e mais dinâmico. A vida nunca foi fácil para as universidades públicas no Brasil. Todavia, vivemos
um momento peculiar que passamos a ser alvos de ataques. Há uma ameaça ní�da à democracia e aos
demais valores cul�vados na Academia. Estamos à beira do retorno a tempos sombrios. Precisamos lutar,
inclusive pela de nossa existência. Primeiro, porque a maior parte da população desconhece nosso
trabalho, pois a despeito das contribuições das universidades federais para a sociedade, isso é pouco
mostrado. Segundo, porque tem gente ganhando com o desmonte dessas ins�tuições. Precisamos
mudar. Deixar de nos ocupar (ou nos ocupar menos) com questões burocrá�cas para termos mais energia
para nos dedicarmos às questões fins da Universidade. Dedicar mais à nossa missão que é “Produzir e
difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando ao desenvolvimento da
sociedade.” - conforme consta no PDI. Isso fará da sociedade uma aliada, pois passaremos a ser vistos
como imprescindíveis. Embora sejamos imprescindíveis, nem sempre isso é percebido. A sociedade só
sen�rá falta se um dia viermos a faltar. Mas, aí já será tarde... Carl Sagan (quem me inspirou pelo amor à
ciência) publicou um livro um ano antes de falecer chamado “O mundo assombrado por demônios. A
Ciência vista como uma vela na escuridão”, compondo vários textos absolutamente atuais. Um exemplo
disso é como ainda nos assombramos com os discursos de terraplanistas e dos movimentos an�vacina.
Contudo, o mais relevante nesse livro é a relação que o autor faz entre o espírito cien�fico e os valores
democrá�cos. Ambos caminham juntos e por isso costumam ser alvo de �ranos. Num outro livro (de
1980) chamado “Cosmos”, Carl Sagan escreveu que “Podemos julgar nosso progresso pela coragem dos
nossos ques�onamentos e pela profundidade de nossas respostas; nossa vontade de abraçar o que é
verdadeiro, ao invés daquilo que nos fez bem". Muitas vezes usei essa frase para mostrar aos meus
alunos, sob a forma de uma alegoria, como funciona um processo psicoterapêu�co. Contudo, creio que
isso também vale para o processo de crescimento da ins�tuição. Antes de encerrar essa minha fala, peço
licença a vocês para agradecer a várias pessoas que me apoiaram e se não fosse por elas não estaria
nesse momento assumindo esse importante cargo na UNIR. Uma das coisas que aprendi com a minha
mãe, que está aqui presente, é o valor da gra�dão. Agradecer a Deus, ao nosso próximo... Embora seja
um professor, sou avesso aos holofotes, palcos, tal como isso que estou vivendo agora. Sei que são ossos
do o�cio! Mas, o desafio de entrar numa campanha, ver meu nome e minha imagem expostos, chegava a
provocar pânico. Por isso, foi muito importante e até fundamental o apoio de pessoas que abraçaram
minha candidatura e passaram a divulgá-la. Não tenho como mencionar todos/todas, até para evitar o
risco da deselegância de não citar pessoas que contribuíram e eu nem tenha sabido. Muito obrigado aos
que gravaram os vídeos para a campanha e a cada um que divulgou meu nome entre os estudantes e
para os servidores que ainda não me conheciam! Agradeço também ao pessoal do Nusau, de toda a
comunidade daquele Núcleo, pelo convívio nesses úl�mos sete anos. Faço também um agradecimento
especial aos intérpretes do Libras, que foram fundamentais para que minhas mensagens chegassem à
comunidade surda da Unir. Muito obrigado João Victor Kopashi! Muito obrigado Guilherme Bastos
Borges! Preciso citar também meus amigos fora da UNIR aqui presentes, que me ajudaram em várias
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https://www.facebook.com/guilherme.bastosborges?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBL7h_hhMMHyGYbkLKAtPLmSfAEGIwnAkGEOSR1AsYNG43b0zy3v_9mxPEubueNr2WKye_OvOqPaip2&fref=mentions


23/03/2020 SEI/UNIR - 0378126 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=428362&infra_sistema=1… 4/5

situações, que se fosse citar cada uma delas passaria horas aqui falando: Luiz Guilherme, Sara
Maria, Chirlane Nobre Belo, Alessandro Amorim, Berenice Costa, Reynaldo Ângelo e Luciana de
Oliveira. E entre esses amigos, preciso destacar quatro deles em especial nesse processo e ao tempo que
es�ve no Nusau: Jéferson Araújo Sodré  e Ângela Bernardino.  João Barroso e Robson Oliveira. O
psicanalista francês Jean-Bertrand Pontalis disse certa vez que “Um amigo de verdade é aquele que nos
protege dos tormentos do amor, nos afasta da fúria raivosa e faz recuar a morte!”. Isso define o
sen�mento que tenho por vocês. Isso define o que fizeram por mim! Gracias à vida e a todos vocês! Para
encerrar, vou retornar à simbologia das datas. Comecei citando as coincidências deste dia 06 de março e
encerro falando de uma data muito importante para todos nós, e que se aproxima. No próximo domingo
será o Dia Internacional da Mulher. [Das mulheres]. Três delas são fundamentais para mim. São o meu
suporte. Minha alegria. Vacina contra o tédio, vazio, solidão e meu transtorno workaholic! Estou muito
feliz que estejam aqui comigo! Minha mãe que, entre quase tudo que fez por mim, foi quem me
provocou e me despertou para os estudos, apesar de não ter �do a oportunidade de estudar. Lembro das
suas histórias, do desejo de ter estudado, mas não podido. Teve a sabedoria para educar os filhos para
que estudassem. Meus irmãos, Júlio César e Juliane, que se formaram no campus de Guajará-
Mirim. Minha esposa, meu suporte, meu amor, minha Rosa. Obrigado por ser a companheira que eu
sempre sonhei. Amo você! E minha linda Luísa. Vou me apropriar um pouquinho de Chico Buarque, para
dizer que: "Por ela é que eu faço bonito/ É por ela que eu saio do tom/E me esqueço no tempo e no
espaço/Faço sonhos de crepom/ E quando ela está nos meus braços/As tristezas parecem banais/ O meu
coração aos pedaços se remenda/Para um número a mais!" Elas três, mais os meus outros dois
filhos, Gianluca e Giovanni, são o que eu tenho de mais importante. Por quem meus pensamentos e
minhas orações se dirigem a cada despertar e a cada adormecer. Elas e eles espero não decepcionar; que
sintam orgulho pelo meu trabalho. Mais ainda, agora, quando passo a ser o vice-reitor da UNIR. Da
mesma forma, espero não decepcionar cada um vocês que estão aqui hoje! Muito obrigado! ". Dada a
palavra ao magnífico reitor do IFRO, professor doutor Uberlando Tibur�no Leite, este destacou que o
trabalho de gestão exige muito do administrador, o qual passa a maior parte do tempo lidando com
questões burocrá�cas. Salientou também que, no cenário atual, "estamos perdendo autonomia". Por sua
vez, o reitor, professor doutor Ari O� declarou: "É um prazer estar aqui entre amigos, inclusive neste
auditório. Quero fazer uma elegia a Marcelo Vergo�: Não tomei nenhuma decisão nos úl�mos anos sem
que consultasse o nosso vice-reitor, Marcelo Vergo�. Ele é capaz de rapidamente fazer os prós e os
contras de tudo que lhe expomos. Dividimos muito trabalho e ele sempre se saiu eficaz e tem sido um
companheiro fiel. Não tenho dúvida de que o futuro dirá da imensidão do que Marcelo Vergo� ainda
tem a fazer na UNIR. Quero também fazer uma ode a Juliano Cedaro: É uma alegria tê-lo na Reitoria, uma
certeza de que a batalha co�diana é melhorada quando se tem uma pessoa do seu gabarito, de sua
capacidade de resolver conflitos.  Mas nós não desis�mos, nós resis�mos e contamos com sua
colaboração na construção de uma universidade produ�va, viva. Por fim, nada mais havendo a tratar, a
sessão foi encerrada. E para constar, eu, Juraci Magalhães Rodrigues, Secretário dos Conselhos
Superiores, lavrei a presente ata que, considerada aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 23/03/2020,
às 17:23, 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 JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
23/03/2020, às 17:49, 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.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0378126 e
o código CRC 143D7FF3.

https://www.facebook.com/luiz.guilherme.58958?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAluBDBknJu5YPXv8OyudQhys6W7UGwrii4JCBiD3pNaU-SboGEEn6p1lJLNVQPfLsFgozQoM71jmpq&fref=mentions
https://www.facebook.com/sarattoza?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCKhkcyfT6L_ufwQgDzXqiEPp2AXxwILmR-uLkIC-RJnjAdIJIY1fZKrIWcSCLqcaPVne9C6zanz_Ur&fref=mentions
https://www.facebook.com/chirlane.nobrebelo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBWZzuzcA3VI_AcRy5hwIOJseDOFVSMiGfcBjQZZbYqR_LNuBK2vBftLUZGuD0jEYG3aXRtaGvJM2QV&fref=mentions
https://www.facebook.com/alessandro.amorim.501?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBwrg1J0qKfN3AnFZHgJ1w_WQ_-XM5PelP47_DfwgmLy3Z8X3UnYSavSx8MKHNzEAL3_MzgUsZlyS1l&fref=mentions
https://www.facebook.com/berenicecostafotografia?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhvyREjro5nLIuQfkHxOdXEaW4nub0h6f69u_ctgDSlaZYarxXDunEiPBiqHn1VzIHq2Cil-5bhy3K&fref=mentions
https://www.facebook.com/luciana.deoliveira.9210?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDuqnLxEQ6Z_j6jIchxKeUFE2U9642zoQ4u4zahSuJjBp94nRkZ2j3obBkkc-xq_73LXNMyS7qh-PW2&fref=mentions
https://www.facebook.com/jeferson.araujosodre?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB30acIWogzyW32csDLv3dWXqYqvV-dGAFoXLZ5MmP_WAkzuK3VaHkUDPzaaVU-xELi4Fw17kLVy0BY&fref=mentions
https://www.facebook.com/joao.barroso.587?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD3lEiKPxkY08wc0oplw13WCJ8Rj87Z7nJBtWQrtF35rjMD9RYmluamE5A0EsLpZnKmdl20umgLEt6G&fref=mentions
https://www.facebook.com/oliveiratkd?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB-Jm1LG1zbzlXRy1r5fr31LVqaUUxVS1CMt4oYD_eGuHJwgBLwk8gkRyKMhVmCPUXm68lYGujPX-12&fref=mentions
https://www.facebook.com/juliocesar.cedaro?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAaD5CFWPGUWKrOhSvTQ4hWPDKdOqcAbp6pqOoFDFqkanzVdo1DeEEg8mcVE9kxkqsgBwnHoLokUWji&fref=mentions
https://www.facebook.com/juliane.cedaro?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZvSakxlWOndkGF_29xl8zomeJAwBgVTP22c1hxc4VrFxLxMCgBRAf6smkhBS7bapkt6W4PGzYmwP8&fref=mentions
https://www.facebook.com/gianluca.cedaro?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAEuaTf-OzXJ4GZ7FhY7pn9W8ell_RboRkdJ8k2Z4Vqf7iwxebjLT0h9fg4noQZWIE-IGeox5js998s&fref=mentions
https://www.facebook.com/giovanni.limacedaro?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAGj_w4SmvFYvTFcTRJqmotOCRFj4zjcfb3zm9I5IMm58vUCfbQAHDx87tV2T94iQpdLoLlF3xgbIgb&fref=mentions
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://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/03/2020 SEI/UNIR - 0378126 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=428362&infra_sistema=1… 5/5

Referência: Processo nº 99916751.000002/2019-41 SEI nº 0378126


