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ATA  DA   7ª   REUNIÃO  ORDINÁRIA   DE        

2021  DA  FACULDADE  DE      

EDUCAÇÃO  DO  CAMPO  -  FECAMPO.       

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  SUL  E       

SUDESTE  DO  PARÁ,  LOCALIZADA      

NA  AVENIDA  DOS  IPÊS,  S/N,  CIDADE        

UNIVERSITÁRIA,  LOTEAMENTO    

CIDADE   JARDIM,   MARABÁ   -   PARÁ.   

  

Aos  quatorze  dias  do  mês  de  julho  de  dois  mil  e  vinte  e  um ,  às  nove  horas,  na                    

Sala  virtual  de  Videoconferência  “meet.google.com/rwu-szvs-wzb” ,  teve  início  a  7ª           

Reunião  Ordinária  de  2021  da  Faculdade  de  Educação  do  Campo,  com  a  presença  -                

professores(as ):  Ailce  Margarida  Negreiros  Alves,  Bruno  Cezar  Pereira  Malheiro,           

Carlos  Alberto  Gaia  Assunção,  Cristiane  Vieira  da  Cunha,  Edimara  Ferreira  Santos,             

Evandro  Costa  de  Medeiros,  Haroldo  de  Souza,  Hiran  de  Moura  Possas,  Idelma              

Santiago  da  Silva,  Jerônimo  da  Silva  e  Silva,  Joseane  Carvalho  Costa,  José  Sávio               

Bicho  de  Oliveira,  Maria  Cristina  Macedo  Alencar,  Maria  Neuza  da  Silva  Oliveira,              

Maura  Pereira  dos  Anjos,  Paola  Giraldo  Herrera,  Rita  de  Cássia  Pereira  da  Costa,               

Rodrigo  Almeida  Muniz  e  Valdomiro  Pinheiro  Teixeira  Junior;  Representante           

discente:  Hugo  Vinicius  de  Sousa  Santos;  Técnicas  administrativo:  Mirian  Helez  de             

Oliveira  Negrão  Farias  e  Carla  da  Silva  Lobo.   Pauta:  1.   Lançamento  de  PIT  no                
SISPLAD  -  Reaberturas/inconsistências  e  novas  solicitações  ICH/PROEG  -          

segundo  semestre  de  2020 ;  2.  Programação  de  Defesas  de  Trabalho  de             
Conclusão  de  Curso  e  debates  virtuais  do  Canal  do  YouTube  -  Fecampo              

(Tempo  Universidade  -  Etapa  de  julho/agosto  de  2021);  3.  Cancelamento  do             

Edital  PSE  2020;  4.  Projetos  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão ;  5.  Plano  de               
Gestão  2021/2023;   6.  Processo  -  Vaga  do  Prof  Lucivaldo;  7.  O  que  ocorrer .  Após               

a  leitura  da  pauta,  a  Diretora  da  Fecampo,   professora  Maura  Pereira  dos  Anjos,  abriu                

espaço  para  a  apresentação  de  informes:   a)  Professor  Bruno  Malheiro  fez  a  abertura               
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dos  informes  falando  sobre  o  pedido  de  orçamento  feito  ainda  na  gestão  da               

professora  Neuza/Gaia  onde  tratava  de  alguns  materiais  e  já  continha  algumas             

mudanças  no  valor  que  a  FECAMPO  recebe  para  viagens  de  campo.  O  professor               

Bruno  entrou  em  contato  com  o  servidor  Manoel  Ênio  para  saber  como  o  recurso                

disponível  poderia  ser  usado,  e  ficou  sabendo  que  no  momento  não  poderá  ser               

utilizado  por  conta  do  plano  de  contingenciamento  da  Universidade.  Porém,  o             

servidor  Ernesto  do  ICH  informou  ao  professor  Bruno  que  o  recurso  poderá  sim  ser                

utilizado,  pois  é  referente  ao  ano  de  2020  e  não  2021.  Dessa  forma,  o  vice-Diretor                 

informou  que  a  Faculdade  deverá  ter  um  planejamento  para  a  utilização  do  recurso               

caso  ele  ainda  possa  ser  utilizado.  A  professora  Maura  continuou  informando  que  em               

reunião  do  NDE  foi  acordado  uma  última  tentativa  para  gastos  desse  recurso,  com  a                

distribuição  entre  os  docentes  da  publicação  do  livro,  livreto,  banner  e  faixa  para  ser                

utilizado,  no  retorno  presencial  das  atividades  da  Fecampo.  Com  relação  ao             

levantamento  patrimonial,  o  informo  foi  que  a  Universidade  contratou  uma  empresa             

para  realizar  o  levantamento  do  patrimônio  das  unidades  e  sub-unidades.  A             

Fecampo  foi  comunicada.  O  Ernesto  informará  em  qual  data  será  feita  a  visita               

presencial  à  FECAMPO.   b)  A  Professora  Maura  compartilhou  com  o  colegiado  as              

datas  de  reuniões  ordinárias  do  ICH,  para  que  todos  fiquem  atentos  aos  prazos  para                

encaminhamentos  de  projetos  e  outras  demandas  que  necessitem  da  aprovação  em             

reunião  do  Instituto.   c)  A  Diretora  informou  ainda  sobre  a  solicitação  de  acesso  ao                

módulo  protocolo  a  todos  os  docentes  da  Fecampo,  a  solicitação  já  foi  encaminhada               

ao  CTIC  e  aguarda  atendimento.  Com  relação  às  reofertas  a  professora  informou              

que  haverá  reunião  extraordinária  para  discutir  a  questão.   d)  Professora  Idelma             

socializou  que  a  Faculdade  faz  uso  de  um  computador  e  um  armário  arquivo               

originário  do  PARD  que  é  um  projeto  dela,  e  que  estes  bens  deverão  ser                

incorporados  ao  patrimônio  da  Fecampo,  uma  vez  que  ela  não  informará  que  fazem               

parte  do  seu  projeto  e  deixará  que  fiquem  registrados  como  bens  da  Faculdade.   e)                

Professora  Paola  informou  que  está  compondo  uma  comissão  de  projetos  do  ICH              

juntamente  com  a  professora  Ana  Clédina  e  o  técnico  Ernesto,  que  viu  a               

oportunidade  como  uma  ponte  para  auxiliar  a  comissão  de  projetos  da  Fecampo,              
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informou  ainda  que  está  na  tentativa  de  marcar  reunião  com  a  Fecampo  e  o  servidor                 

do  ICH  para  esclarecer  o  fluxo  de  projetos  que  ainda  não  foi  possível  por  conta  da                  

agenda  do  servidor.  A  professora  Paola  informou  ainda  que  a  PROEG  criou  um               

Grupo  de  Trabalho  -  GT  de  Ensino  com  representação  dos  institutos,  esse  comitê               

está  trabalhando  em  uma  minuta  que  fala  sobre  ensino  e  que  tem  um  parágrafo  que                 

trata  sobre  ensino  híbrido,  alguns  institutos  se  manifestaram  contra  esse  parágrafo  e              

é  importante  a  Faculdade  estar  atenta  à  minuta.  Ela  compartilhará  o  documento  com               

todos.  Ela  informou  ainda  que  a  professora  Cristiane  compartilhou  no  grupo  dos              

docentes  um  vídeo  que  questionava  a  qualidade  de  algumas  máscaras  adquiridas             

por  uma  universidade  do  Paraná,  ela  falou  sobre  a  importância  de  atenção  para               

saber  se  essas  mesmas  máscaras  não  teriam  sido  adquiridas  também  pela             

Unifesspa.   f)  A  professora  Cristiane  informou  que  está  em  organização  com  previsão              

para  novembro  (22  a  26)  o  I  Simpósio  de  Educação  Ambiental,  uma  ação  do  NEAM                 

e  da  Faculdade  de  Educação,  mas  como  ela  está  participando  da  organização              

também  é  uma  atividade  da  Fecampo.  Ela  informou  que  estarão  recebendo             

trabalhos  até  dia  30  de  setembro  e  socializou  com  colegiado  para  divulgação  entre               

os  alunos.   1)   Lançamento  de  PIT  no  SISPLAD  -  Reaberturas/inconsistências  e             
novas  solicitações  ICH/PROEG  -  segundo  semestre  de  2020  –   Professora  Maura             

iniciou  expondo  o  ponto  de  pauta  e  solicitou  ao  vice-diretor  Bruno  Malheiro  que               

expusesse  o  ponto  de  pauta.  O  professor  Bruno  falou  que  um  dos  pontos  se  tratava                 

sobre  a  homologação  das  ofertas  no  SISPLAD  no  2021.3,  onde  apareceram             

algumas  inconsistências  pelo  fato  de  haverem  sido  feitas  algumas  mudanças  pelo             

ICH  que  entendeu  que  não  poderia  ser  lançado  mais  de  um  docente  por  disciplina.                

Ocorre  que  em  reunião  com  a  PROEG  já  havia  se  dado  o  aval  para  o  lançamento  de                  

mais  de  um  docente  por  disciplina  levando  em  consideração  as  especificidades  da              

Faculdade.  Essa  informação  chegou  ao  ICH  através  do  memorando  42/2021.  Porém,             

o  ICH  solicitou  ainda  que  a  Faculdade  encaminhasse  os  planos  de  ensino  de  cada                

disciplina,  contendo  o  que  cada  docente  faria  em  cada  momento,  visando  justificar  a               

necessidade  de  mais  de  um  professor  por  disciplina.  A  Fecampo  então  novamente              

recorreu  à  PROEG  solicitando  que  fosse  encaminhado  ao  ICH  somente  uma             
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justificativa  para  todas  as  disciplinas,  relatando  as  especificidades  da  Faculdade.  A             

PROEG  encaminhou  então  novo  memorando  ao  ICH  orientando  que  fosse  aceita  a              

justificativa  única  da  Fecampo,  mas  o  ICH  insistiu  na  solicitação  dos  planos  de               

ensino  de  cada  disciplina,  alegando  respaldo  caso  a  PROEG  questionasse  em             

algum  momento  mais  de  um  docente  por  disciplina.  Há  ainda  uma  segunda  questão               

que  deverá  ser  discutida  em  reunião  com  a  PROEG  que  é  o  não  reconhecimento                

dos  PITS  dos  professores  da  Faculdade  referente  ao  segundo  semestre  de  dois  mil               

e  vinte,  pois  a  Pró-Reitoria  alega  que  alguns  professores  não  têm  carga  horária  de                

ensino  no  período.  A  professora  Maura  falou  sobre  a  importância  de  frisar  que  o                

cancelamento  do  semestre  não  foi  decisão  da  Faculdade  e  sim  do  CONSEPE  em               

decorrência  da  pandemia.  Dessa  forma,  como  encaminhamento  ficou  marcada  uma            

reunião  com  a  PROEG  para  o  dia  14  de  julho  às  15h  onde  todos  os  pontos  expostos                   

aqui  serão  discutidos  e  alinhados.   2)  Programação  de  Defesas  de  Trabalho  de              

Conclusão  de  Curso  e  debates  virtuais  do  Canal  do  YouTube  -  Fecampo              
(Tempo  Universidade  -  Etapa  de  julho/agosto  de  2021)  A  professora  Maura             

continuou  falando  sobre  a  importância  de  alimentar  o  canal  da  FECAMPO  com  as               

defesas  de  trabalhos  de  conclusão  de  curso,  palestras  e  debates  e  compartilhou  com               

o  colegiado  uma  proposta  de  plano  de  programação,  sugerindo  que  as  transmissões              

pudessem  acontecer  duas  vezes  por  semana.  Convidou  o  colegiado  a  contribuir             

alimentando  a  planilha  com  a  proposta  de  programação.  O  professor  Rodrigo  Muniz              

deu  algumas  possibilidades  com  relação  às  transmissões,  uma  era  de  que  dois              

bolsistas  do  PET  receberiam  formação  para  auxiliar  nas  transmissões  na  plataforma             

Stream  Yard  e  na  produção  dos  cartazes  que  circularão  divulgando  as  programações              

do  canal.  A  professora  Maura  falou  da  importância  das  programações  ofertarem             

certificação,  uma  vez  que  trata  de  atividades  complementares  a  formação  dos             

estudantes,  que  precisam  da  comprovação  das  200h  exigidas  e  que  em  tempos  de               

pandemia,  houve  a  suspensão  dessas  atividades  presenciais..  Outro  debate           

importante  é  sobre  a  atividade  entrar  no  PIT  dos  professores  como  carga  horária  de                

extensão,  sendo  para  isso  necessário  a  formação  de  uma  comissão  para  a  criação               

de  um  projeto  a  ser  submetido  como  projeto  de  extensão.  O  professor  Rodrigo  Muniz                
  

mailto:fecampo@unifesspa.edu.br


  
SERVIÇO   PÚBLICO   FEDERAL   

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   SUL   E   SUDESTE   DO   PARÁ   
FACULDADE   DE   EDUCAÇÃO   DO   CAMPO    

Avenida   dos   Ipês,   s/n,   Cidade   Universitária,   Loteamento   Cidade   Jardim   |   Marabá   -   Pará   -   Brasil.   
2º   Andar,   Prédio   do   ICH   –   Unidade   III   (Cidade   Universitária)     
Telefone:   (94)   2101-7138   E-mail:    fecampo@unifesspa.edu.br   

    

    

informou  que  poderia  dar  o  treinamento  da  plataforma  Stream  Yard  para  todos  que               

quisessem  participar,  mas  que  fosse  marcado  para  depois  da  etapa  levando  em              

consideração  o  acúmulo  de  tarefas  durante  o  período  de  aulas,  disse  ainda  que  a                

parte  técnica  poderá  ficar  por  conta  dos  bolsistas  para  que  os  professores  consigam               

dar  maior  atenção  à  programação  do  canal.  O  colegiado  deverá  definir  em  momento               

oportuno  o  nome  de  pelo  menos  dois  professores  para  construírem  o  projeto  de               

extensão  discutido  nesse  ponto  e  dar  andamento  ao  mesmo.  Os  dias  definidos  para               

as  atividades  e  programações  no  canal  ficaram  terças  e  quintas-feiras  às  16h.  Todos               

os  membros  contribuirão  para  a  programação  coletiva  e  a  professora  Cristiane             

Cunha  ficará  responsável  pelo  trâmite  para  a  criação  do  projeto  de  extensão,  uma               

vez  que  a  direção  não  poderá  assumir  tarefa  sozinha  devido  à  grande  demanda  de                

trabalho  administrativo.   3)  Cancelamento  do  Edital  PSE  2020   –  Professora  Maura             

colocou  em  pauta  a  necessidade  do  cancelamento  do  edital  anterior,  com  registro              

em  ata,  já  que  o  novo  edital  do  PSE  2021  será  publicado.  Dessa  forma,  considera-se                 

aprovado  pelo  colegiado  o  cancelamento  o  edital  nº  01/2021  referente  ao  PSE  2020.               

4)  Projetos  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão   –  A  Comissão  de  projetos  iniciou               

esse  ponto  informando  o  recebimento  de  três  projetos.  Iniciando  a  apresentação  pelo              

projeto  de  pesquisa  da  professora  Maria  Cristina  Alencar,  intitulado  “Ma  isiko  nao!              

(Vem  comigo!)  -  conhecendo  os  indígenas  Warao  refugiados  na  cidade  de  Marabá              

na  Pandemia  do  Covid-19”,  a  docente  solicita  portaria  com  carga  horária  de  10h  para                

coordenação  do  projeto  que  será  executado  no  período  de  15  de  julho  de  2021  à  13                  

de  julho  de  2022.  A  professora  Ailce  Margarida  Negreiros  emitiu  parecer             

recomendando  a  aprovação  da  execução  do  projeto.  Em  seguida  foi  apresentado  o              

projeto  de  pesquisa  do  professor  Haroldo  Souza  intitulado  “Regimes  de            

Desapropriação  de  Terras/Territórios  e  Conflitos  Sociais  nas  Regiões  Geográficas           

Intermediárias  de  Marabá/PA  e  Redenção/PA”  o  docente  solicita  portaria  com  carga             

horária  de  20h  para  execução  do  projeto  que  será  executado  no  período  de  julho  de                 

2021  a  julho  de  2022.  O  professor  Bruno  Malheiro  emitiu  parecer  favorável  e               

recomendou  a  aprovação  da  execução  do  projeto.  Por  último,  foi  apresentado  o              

projeto  de  pesquisa  da  professora  Idelma  Santiago  intitulado  “Cosmopolítica  e            
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epistemologias  dos  quintais  em  comunidades/vilas  rurais  no  Sudeste  do  Pará”  o             

projeto  não  tem  financiamento,  mas  faz  parte  do  acordo  de  cooperação  técnica  nº               

02/2021  entre  a  Unifesspa  e  a  UFNT,  a  docente  solicita  portaria  com  carga  horária                

de  10h  para  coordenação  do  projeto  que  será  executado  no  período  de  agosto  de                

2021  julho  de  2023.  O  professor  Carlos  Gaia  emitiu  parecer  recomendando  a              

aprovação  da  execução  do  projeto.  Os  projetos  foram   aprovados  pelo  colegiado.   5)              

Plano  de  Gestão  2021/2023   –  A  professora  Maura  apresentou  o  plano  de  gestão  da                

direção  da  Fecampo  construído  por  ela  e  pelo  professor  Bruno  e  esclareceu  que  não                

possuem  uma  formação  para  ser  gestor,  quando  assumiram  o  cargo  de  diretor(es),              

porque  essa  é  uma  função  a  ser  exercida  por  todos  os  docentes,  através  de                

revezamento  do  exercício.  Ainda  assim,  trouxe  o  plano  de  gestão  para  apreciação              

para  que  seja  uma  gestão  democrática  e  que  enxergue  todos  os  lados.  O  plano  foi                 

colocado  para  apreciação  e  a  direção  esclareceu  que  gostaria  que  todos  atuassem              

de  forma  participativa  na  construção  e  melhoria  do  documento.  Após  as  discussões              

e  contribuições  durante  a  reunião,  o  documento  foi  aprovado,  acrescentado  a             

proposta  de  realização  de  seminário  de  avaliação  semestral.  Alguns  professores            

também  farão  algumas  contribuições  com  redações  no  documento  oficial  do  plano             

de  gestão.   6)  Processo  da  Vaga  de  Linguagem  encaminhada  pelo  ILLA  em              

detrimento  a  remoção  do  Prof  Lucivaldo   –  O  professor  Bruno  apresentou  o  ponto               

de  pauta,  iniciou  expondo  ao  colegiado  a  negativa  da  PROGEP  no  processo              

23479.016956/2019-21  que  trata  da  redistribuição  da  Profª  Flávia  Marinho  Lisboa,            

aprovada  pelo  Colegiado  da  Fecampo,  tendo  em  vista  que  existe  uma  candidata              

aprovada  em  concurso  na  instituição,  na  área  de  Linguística  que  possuem  o  mesmo               

perfil  de  concurso/vaga  de  Linguagem.  Portanto,  a  Faculdade  não  poderá  realizar             

redistribuição  enquanto  houver  candidatos  aprovados  na  área  de  Linguagem,  em            

concurso  realizado  pelo  ILLA,  o  processo  ainda  não  foi  finalizado  e  aguardava  o               

parecer  final  da  reitoria.  A  profª  Cristina  solicitou  a  retomada  e  apreciação  ao  pedido                

de  remoção  da  Profª  Nayara  da  Silva  Camargo,  lotada  no  curso  de  Letras  em  São                 

Félix  do  Xingú,  encaminhado  por  e-mail  em  fevereiro  de  2020  e  já  aprovado  em                

outra  reunião  do  Colegiado,  que  caso  não  fosse  possível  concluir  o  processo  da               
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redistribuição  23479.016956/2019-21  em  andamento,  o  colegiado  apreciaria         

novamente.  Após  discussão  por  parte  do  colegiado,  foi  decidido  que  não  havia              

informações  suficientes  sobre  a  interessada  no  processo  de  remoção,  que            

subsidiaria  a  tomada  de  decisão  por  parte  do  conselho,  neste  sentido,  este  pedido               

de  remoção  não  será  votado  nesta  reunião.  Dessa  forma,  o  professor  Evandro              

Medeiros  pediu  vistas  ao  pedido  de  remoção,  se  comprometendo  a  buscar  mais              

informações  sobre  o  assunto  e  pediu  que  o  ponto  fosse  posto  para  discussão               

novamente  na  reunião  ordinária  do  mês  de  agosto.  O  professor  Haroldo  também              

pediu  vistas  do  ponto  de  pauta,  pois  afirmou  não  estar  à  vontade  para  votar  sobre  o                  

ponto.  A  diretora  da  Faculdade  pediu  que  todos  os  membros  que  têm  dúvidas  a                

respeito  do  ponto,  que  anotem  e  encaminhem  os  seus  questionamentos  para  os              

professores  Evandro  e  Haroldo,  que  em  momento  oportuno  os  devidos            

esclarecimentos  deverão  ser  feitos.   7)  O  que  ocorrer  –  a)   Ata  da  6ª  Reunião                

Ordinária  de  2021  da  Fecampo  –  Foi  posta  em  apreciação.  Após  a  apresentação  do                

documento,  a  ata  foi  APROVADA  pelo  Conselho.  Segue  para  assinatura  eletrônica             

no  sistema  Sipac/Unifesspa.   b)  O  professor  Bruno  explicou  que  no  processo  que              

instituiu  a  nova  gestão  da  Fecampo  não  foi  anexada  a  sua  portaria  de  vice-direção.                

Portanto,  solicita  que  o  colegiado  aprove  novamente  em  ata  para  que  seja  emitida  a                

sua  portaria  de  vice-diretor  prevendo  as  20h  para  trabalhos  administrativos.            

Solicitação   aprovada  pelo  colegiado.   c)  A  professora  Cristiane  informou  que  haverá             

uma  reunião  ampliada  com  os  agentes  e  movimentos  sociais  no  dia  02  de  setembro                

de  2021  para  às  18h  para  discutir  a  entrada  dos  ingressos  no  curso  de  Educação  do                  

Campo  através  do  PSE,  solicitou  a  mobilização  de  todos  os  professores.  A              

professora  falou  ainda  da  necessidade  de  se  deliberar  o  roteiro  do  Tempo              

Comunidade,  sendo  assim,  pediu  que  os  docentes  que  forem  encaminhar  a  pesquisa              

no  final  da  etapa  que  entrem  em  contato  com  ela  para  terem  acesso  ao  roteiro  que  já                   

foi  construído  no  âmbito  do  NDE,  esse  roteiro  foi  construído  em  outro  contexto,  mas                

poderá  ser  reanalisado  para  utilização.  A  professora  Cristiane  falou  ainda  sobre  a              

necessidade  de  construção  de  instrumento  para  avaliação  da  etapa,  a  comissão  que              

trabalhará  na  construção  de  tal  instrumento  deverá  ser  formada  pelos  seguintes             
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membros:  Cristiane,  Maura  e  Rodrigo,  Hugo  (representante  discente)  e  a  técnica             

Mirian,  o  instrumento  será  útil  para  que  se  avalie  e  planeje  todos  os  passos  da  etapa.                  

d)  Representação  docente  no  ICH: A  professora  Cristiane  falou  sobre  necessidade             

de  formação  de  comissão  para  trabalhar  o  regulamento  da  Faculdade,  ela  ficará              

composta  dessa  maneira:  Joseane,  Cristiane,  Maura,  Hugo  (estudante),  Rita,  Paola,            

Neuza,  Margarida  e  a  técnica  Carla.  e  por  último,  a  Cristiane  colocou  a  disposição  o                 

cargo  de  representação  docentes  no  Instituto  de  Ciências  HUmanas,  informando  que             

ao  assumir  o  Nùcleo  Estruturante  do  Curso  -  NDE,  informou  também  que  a  suplente                

Profª  Paola  tem  interesse  de  assumir  a  vaga  como  titular.  A  prof.  Paola  confirmou                

seu  interesse  assumir  como  titular  na  representação  dos  docentes  da  Fecampo,             

necessitando  da  escolha  de  um  suplente.  O  profº  Haroldo  se  indicou  para  a               

suplência  da  vaga  e  foi  aprovado:  Profª  Paola  irá  representar  os  docentes  da               

Fecampo  nas  reuniões  do  ICH  e  o  prof.  Haroldo  será  suplente.   e)  Representação  da                

Fecampo  no  GT  de  Ensino  PROEG:  a  professora  Maura  solicitou  a  representação  no               

GT  de  Ensino  PROEG  pois  na  condição  de  gestora  precisa  acompanhar  e  contribuir               

nos  debates  da  construção  da  Minuta  de  Regulamento  do  2021.2  e  2015,  e  dar                

continuidade  aos  debates  que  a  gestão  está  realizando  com  a  PROEG,  foi  aprovado.               

Feitas  essas  deliberações,  a  Diretora  da  Fecampo  considerou  cumprida  a  pauta,             

dando  por  encerrada  a  sessão  às  treze  horas  e  vinte  minutos,  e  eu,  Mirian  Helez  de                  

Oliveira  Negrão  Farias,  Assistente  em  Administração,  lavrei  a  presente  ata  que,             

depois   aprovada,   segue   assinada   pelos   presentes.   
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