UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ATA DE REUNIÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP – CUS
ICNHS – INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E
MATEMÁTICA
Coordenador: Prof. Edson Pereira Barbosa

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E
MATEMÁTICA (PPGECM) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
– CAMPUS DE SINOP - REUNIÃO DIA 08/04/2021
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e
quarenta e um minuto por meio do sistema de videoconferência Google Meet,
reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, a saber: Edson Pereira Barbosa
(Presidente do Colegiado e Coordenador do Curso de Mestrado Proﬁssional em
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática), Eberson Paulo Trevisan, Elizabeth
Quirino de Azevedo, Felício Guilardi Junior, Roseli Adriana Blümke Feistel, Silvana
Teresinha Krefta (Representante Discente). A Profa. Lorenna Cardoso Rezende
justiﬁcou sua ausência. Na pauta constavam os seguintes assuntos: 1)
Cancelamento de matrícula em disciplina; 2) Homologação de resultado de
Exame de Proﬁciência; 3) Solicitação de aproveitamento de vaga de linha
de pesquisa diferente; 4) Homologação de Resultado do processo Seletivo
para Alunos Regulares 2021/1 do PPGECM; 5) Distribuição de alunos por
Orientador; 6) Homologação de Resultado do Processo Seletivo para
Alunos Especiais 2021/1 do PPGECM; 7) Apreciação de Planos de Ensino
para o Período 2021/1 do PPGECM; 8) Relatórios de Atividades Discentes
do período 2020/2; 9) Programação para aula inaugural do período letivo
2021/1; 10) Orientação para solicitação de prorrogação de prazos;
11) Eleição para Coordenação do PPGECM; 12) Encaminhamentos para
Preenchimento da Plataforma Sucupira 2021 – Coleta CAPES 2020; 13)
Validação de prática docente; 14) Informes. O Presidente agradeceu a
presença de todos e deu início a reunião seguindo a pauta: 1) Cancelamento de
matrícula em disciplina - o presidente relatou que chegaram dois processos na
Coordenação, Processo nº 23108.016665/2021-75 - Janaina dos Santos Schmidt e
Processo nº 23108.016727/2021-49 - Leilane Alves de Oliveira, no qual ambas
discentes solicitam o cancelamento de matrícula na disciplina "Seminários de Pesquisa
II" e solicitam ainda a matrícula de acompanhamento para o período letivo vigente.
Após
apreciação, o
Colegiado
deferiu as
solicitações
das
discentes
supramencionadas. 2) Homologação de resultado de Exame de Proﬁciência o presidente apresentou o Processo nº 23108.022086/2021-61 no qual a discente
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Dione Emilia Correa Boing apresenta o certiﬁcado de exame de proﬁciência em língua
inglesa para homologação. A referida discente foi aprovada com a nota 7,0 (sete) no
exame aplicado pelo Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no dia 09/12/2020. Após análise, o
Colegiado homologou o resultado de exame de proﬁciência do processo supracitado.
Na sequência, o Prof. Eberson pediu a palavra e aﬁrmou que será necessário
atualizar o Regimento Interno do PPGECM, visto que o regimento atual cita apenas o
exame de proﬁciência aplicado pela UFMT e não prevê a possibilidade de os discentes
realizarem o exame promovido por outras IES. Comentou que a PROPG já tem
resolução que permite que os discentes de Pós-Graduação façam exames em outras
instituições, dada as circunstâncias da pandemia, inclusive o próprio PPG tem
autonomia para elaborar e aplicar o exame de proﬁciência, mas essa situação tem
que estar prevista no regimento do programa. 3) Solicitação de aproveitamento
de vaga de linha de pesquisa diferente - o presidente fez um breve relato inicial
sobre o Processo nº 23108.018321/2021-09 onde o candidato Patrick Godoi solicita
o ingresso como aluno regular na vaga que não foi preenchida na linha de pesquisa
de Ensino de Ciências da Natureza. Consta nos autos do processo que o candidato
justiﬁca sua solicitação ao dizer que para a vaga da Linha de Pesquisa de Ensino de
Ciências da Natureza, tipo de concorrência para Professores, portadores de Diploma
de Licenciatura sem vínculo com a Educação Básica do Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, não houve candidato inscrito
classiﬁcado e habilitado a ocupá-la; o candidato ainda destaca sua formação na área
de Ciências Naturais e Matemática, o interesse na área de Ensino de Ciências e a
possibilidade de ser orientado por um docente da linha de pesquisa em Ensino de
Ciências da Natureza, fatos explicitados na Carta de Intenção que foi protocolada na
inscrição do processo seletivo. Na sequência, o presidente passou a palavra à Profa.
Roseli, que disse que a Comissão de Seleção (Prof. Eberson, Profa. Roseli e Profa.
Carmen) reuniu-se para discutir a solicitação do candidato, encaminhada pelo
Colegiado à Comissão, e redigiram um parecer. Assim sendo, a Profa. Roseli em
nome da Comissão de Seleção destaca que o Edital 2021/1 não prevê esse tipo de
aproveitamento, no entanto, pelo que foi discutido, o candidato deixa claro sua
formação, além de constar na Carta de Intenção o interesse em trabalhar na linha de
pesquisa em Ensino de Ciências da Natureza. Argumentou também que a situação
em si apresentada não abriria margem à outros processos, contudo entende que
esses casos não podem se tornar rotineiro e que nos próximos editais seria
interessante haver a previsão para esse tipo de situação. Em seguida, segundo
parecer elaborado pela Comissão de Seleção, a Profa. Roseli enfatiza que a solicitação
do candidato Patrick Godoi poderia ser deferida. A Profa. Elizabeth pediu a palavra e
aﬁrmou que considerando as colocações da Profa. Roseli e a vaga ociosa, além de
que esse tipo de situação seja previsto nos próximos editais, manifestou favorável ao
deferimento da solicitação. O Prof. Felício e a discente Silvana também se
manifestaram favoráveis pela aprovação da solicitação. Após apreciação, o Colegiado
deliberou pelo deferimento da solicitação supracitada, com a ausência de voto do
Prof. Eberson que estava ausente no momento da discussão da pauta em razão da
sua participação na reunião da Secretaria de Comunicação e Multimeios (SECOMM) da
UFMT sendo de interesse do PPGECM. 4) Homologação de Resultado do
Processo Seletivo para Alunos Regulares 2021/1 do PPGECM - o presidente
concedeu a palavra à Profa. Roseli para a apresentação das informações
relacionadas ao Processo Seletivo para Alunos Regulares 2021/1 do PPGECM.
Seguindo a pauta, a Profa. Roseli discorreu sobre o relatório e exibiu entre outras
informações, que o certame teve 01 solicitação de isenção de taxa de inscrição,
porém, o candidato não realizou a Prova Escrita (Fase II). Disse também que a
seleção teve 59 inscrições, sendo 51 inscrições deferidas e 08 inscrições indeferidas
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(por falta de documentação). Na Fase I teve 03 solicitações de recursos interpostos
ao processo seletivo que, após análise pela Comissão, 02 solicitações para incluir
documentação (indeferidas) e 01 solicitação de explicitação de indicação de tipo de
concorrência (deferido). O certame teve 28 candidatos inscritos na linha de pesquisa
de Ensino de Ciências da Natureza e 23 inscrições na linha de pesquisa de Ensino de
Matemática. Com relação ao tipo de concorrência: professores em exercício na
Educação Básica (44 candidatos) e professores sem vínculo com a Educação Básica
(07 candidatos). Os candidatos inscritos no processo seletivo 2021/1 são oriundos
de várias cidades do Estado de Mato Grosso, dentre elas: Sinop, Sorriso, Juína, Juara,
Peixoto de Azevedo, Novo Horizonte do Norte, Guarantã do Norte, Marilândia, Vera,
Porto Alegre do Norte, Cotriguaçu, Marcelândia, Sapezal. No que se refere a àrea de
formação dos candidatos inscritos, estão: Matemática, Física, Química, Biologia e
Pedagogia. De acordo com a Profa. Roseli, a Prova Escrita (Fase II) ocorreu
tranquilamente, somente 12 candidatos inscritos estiveram ausentes, houve 01
recurso nesta Fase referente a revisão da nota obtida que, no caso, se manteve após
análise da comissão de avaliação. Considerando, ainda, os resultados das Fases III e
IV do processo seletivo, foi exibido o resultado ﬁnal do processo seletivo 2021/1, a
saber: Tipo de Concorrência: Professores em Exercício na Educação Básica: Linha de
Pesquisa: Ensino de Ciências da Natureza: 1º - Giane Portaluppi dos Santos; 2º Jessica Schisler; 3º - Juliana Dacyelles Santos Figueiredo; 4º - Karolyna Corrêa da Luz;
5º - Luana Cintia Trindade da Rocha; 6º - Osinéia dos Santos Won Ancken. Linha de
Pesquisa: Ensino de Matemática: 1º - Adriéli Aparecida Rodrigues; 2º - Gleusdon Dias
Guimarães; 3º - Livrada Fernandes de Aquino; 4º - Maicon Diego da Silva Olgado. Tipo
de concorrência: Professor sem vínculo com a Educação Básica: Linha de Pesquisa:
Ensino de Ciências da Natureza: 1º - Patrick Godoi. Linha de Pesquisa: Ensino de
Matemática: 1º - Deise Cristina Noronha Dornelles Neumann. O presidente
parabenizou a Comissão do Processo Seletivo pela condução dos trabalhos apesar
dos problemas que surgiram e disse, também, que talvez sejam necessários alguns
ajustes no formato da seleção nos próximos editais. Após apreciação, o resultado do
processo seletivo foi homologado pelo Colegiado. 5) Distribuição de alunos por
Orientador - o presidente colocou em apreciação a tabela que consta a distribuição
dos alunos ingressantes 2021/1 por docente orientador do PPGECM. A tabela consta
a seguinte distribuição de discente e orientador respectivamente: i) Karolyna Corrêa
da Luz - Prof. Leandro Denis Battirola; ii) Luana Cintia Trindade da Rocha - Prof. Jean
Reinildes Pinheiro; iii) Juliana Dacyelles Santos Figueiredo - Profa. Carmem Wobeto;
iv) Osinéia dos Santos Won Ancken - Profa. Roseli Adriana Blünke Feistel; v) Giane
Portaluppi dos Santos - Profa. Kátia Dias Ferreira Ribeiro; vi) Jessica Schisler - Ricardo
Robinson Campomanes Santana; vii) Livrada Fernandes de Aquino - Profa. Marta
Maria Pontin Darsie; viii) Deise Cristina Noronha Dornelles Neumann - Prof. João
Ricardo Viola dos Santos; ix) Gleusdon Dias Guimarães - Prof. Edson Pereira Barbosa;
x) Maicon Diego da Silva Olgado - Profa. Andreia Cristina Rodrigues Trevisan;
xi) Adriéli Aparecida Rodrigues - Profa. Elizabeth Quirino de Azevedo; xii) Patrick
Godoi - Prof. Mazílio Coronel Malavazi. Após análise, o Colegiado homologou a
distribuição supracitada. O professor Edson parabeniza a Comissão de Seleção pela
excelente condução do certame nesse período de muitas incertezas e limitações nas
condições de trabalho devido a pandemia (Covid-19) pela qual estamos passando,
bem como pela transparência, lisura do processo e avaliação que poderá contribuir
para aperfeiçoamento do processo de seleção do PPGECM. 6) Homologação de
Resultado do Processo Seletivo para alunos Especiais 2021/1 do PPGECM o presidente apresentou o resultado do processo seletivo para alunos especiais
2021/1 do PPGECM. O presidente relatou que o processo teve 08 inscritos e que o
candidato aprovado Osmanio Jackson Rohling não efetuou a matrícula nas duas
disciplinas para o qual foi aprovado. Diante disso, a vaga não ocupada na
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disciplina Teoria da Complexidade e o Ensino de Ciências da Natureza e Matemática
será oferecida à candidata Renata Dias Martins, uma vez que ela ﬁcou classiﬁcada na
referida disciplina. Após apreciação, o Colegiado homologou o resultado
supramencionado. 7) Apreciação de Planos de Ensino para o Período 2021/1
do PPGECM - o presidente discorreu a respeito dos planos de ensino das disciplinas
a serem ofertadas no PPGECM durante o período letivo 2021/1, a saber: a) Teorias de
Ensino e Aprendizagem para o Ensino de Ciências da Natureza e Matemática,
Carga Horária: 45h - Docentes: Eberson Paulo Trevisan e Kátia Dias Ferreiro Ribeiro;
b) Didática e Instrumentação para o Ensino de Matemática, Carga Horária: 45h Docentes: Andreia Cristina Rodrigues Trevisan e Edson Pereira Barbosa; c) Seminário
de Pesquisa II, Carga Horária: 15h - Docentes: Mauro André Dresch; d) Metodologia
de Pesquisa e Produção de Material Didático, Carga Horária: 45h - Docentes: Roseli
Adriana Blümke Feistel e Elizabeth Quirino de Azevedo; e) Teoria da Complexidade e o
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, Carga Horária: 45h - Docentes: Felício
Guilardi Junior e Jean Reinildes Pinheiro; f) Didática e Instrumentação para o Ensino de
Ciências da Natureza, Carga Horária: 45h - Docentes: Patrícia Rosinke e Lorenna
Cardoso Rezende; g) Prática Docente Supervisionada, Carga Horária: 20h - Docente:
Carmen Wobeto. Após apreciação, o Colegiado deliberou pela homologação dos
planos de ensino supratranscritos. Com ressalvas aos planos de ensino da Prática
Docente Supervisionada para incluir na avaliação os critérios previstos no Regimento
do PPGECM e informar a carga horária completa de 30 horas na disciplina e o plano
de Teoria da Complexidade e o Ensino de Ciências da Natureza e Matemática
substituir a informação de relação de crédito por 16 horas, para 15 horas o
crédito. 8) Relatórios de Atividades Discentes do período 2020/2 - O
presidente discorreu sobre a distribuição prévia dos membros do Colegiado, na qual
cada membro elaborou parecer a respeito de quatro relatórios, que a professora
Lorenna enviara os pareceres dos processos sob sua responsabilidade, e que ao
todo 24 (vinte e quatro) alunos regularmente matriculados entregaram os relatórios.
Após apresentação dos pareces por parte dos membros do Colegiado deliberaram
pela aprovação os seguintes relatórios: 23108.022213_2021_22 (Cindy Lauper
Ferreira Silva); 23108.022662/2021-71; 23108.022576/2021-68 (Gislaine Aparecida
Maria Zambiasi); 23108.022592/2021-51 (Laura Cristini Ramos Dias Espindola);
23108.021821/2021-10 (Linney Chrissie Konno Piton Pereira); 23108.019604/202160 (Maria Bezerra Tejada Santos); 23108.022977/2021-18 (Rita Yolanda Krause);
23108.021044/2021-11 (Sibeli Lopes); 23108.022497/2021-57 (Shirlei Alexandra da
Silva); 23108.022275/2021-34 (Crisilandia de Nave da Silva); 23108.022077/2021-71
(Dione Emilia Correa Boing); 23108.022446/2021-25 (Jizéli Marciano Gonçalves);
23108.022687/2021-74 (Neide Lopes da Silva Filipus); 23108.022663/2021-15
(Patricia Saynara Paschoal Santana); 23108.022442/2021-47 (Silvana Teresinha
Krefta); 23108.022609/2021-70 (Stela Maris Ferrari Streit); 23108.021889/2021-07
(Renata Aparecida da Silva). E pela devolução com as solicitação de retiﬁcação
(complementar
ou
corrigir
informações)
os
seguintes
relatórios:
23108.022628/2021-04 (Anderson Ferreira dos Santos); 23108.022662/2021-71
(Fábio Kawati); 23108.023029/2021-08 (Isis Mendes Corrêa de Moraes);
23108.022672/2021-14 (Janaina dos Santos Schmidt); 23108.020946/2021-22
(Tarcísio Renan Pereira Sousa Resende); 23108.020994/2021-11 (Lucas Rocha
Bariani); 23108.022665/2021-12 (Raphael Cassimiro de Souza). Após a deliberação o
Prof. Eberson propôs alterações no modelo de relatório as quais foram plenamente
acolhidas e aprovadas pelo pleno do Colegiado e indicou que, por ocasião das
atividades da aula inaugural do semestre letivo 2021/1, os alunos fossem instruídos a
respeito do preenchimento do relatório. 9) Programação para aula inaugural do
período letivo 2021/1 - o presidente comentou que está pensando em convidar a
Profa. Larissa - Diretora do ICNHS, o Prof. Fábio – Pró-Reitor do Campus de Sinop e o
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Prof. Marliton - Gerente de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus de Sinop, para
participar da aula inaugural e dar as boas-vindas aos alunos ingressantes. Em
seguida, explanou a respeito da programação da aula inaugural que acontecerá nos
dias 12 e 13 deste mês. Após análise, o Colegiado homologou a seguinte
programação da aula inaugural 2021/1 do PPGECM: Dia 12 de abril de 2021 13h30min: Solenidade de abertura; 14h: Aula Magna “Assestando óculos para
conhecer o mundo” Prof. Dr. Ático Chassot (Universidade Metodista - IPA); 19h:
Apresentação do corpo docente do PPGECM; 19h30min: Apresentação da Proposta
do PPGECM. Prof. Dr. Edson Pereira Barbosa. Dia 13 de abril de 2021 - 8h: Roda de
Conversa: “Dúvidas sobre a vida acadêmica no PPGECM em Tempos de Pandemia”.
Prof. Edson Pereira Barbosa; 9h: Conhecendo os Espaços Físicos e Virtuais do
PPGECM na UFMT. Prof. Dr. Mauro André Dresch; 10h: Coordenação do PPGECM
conversando sobre o quadriênio 2021-2024 do PPGECM. Prof. Dr. Eberson Paulo
Trevisan; 14h: Plágio e autoplágio: cuidados com a produção na academia. Profa.
Dra.
Roseli
Adriana
Blümke
Feistel;
15h30min:
Reunião
do
Corpo
Discente. 10) Orientação para solicitação de prorrogação de prazos - o
presidente abordou a necessidade de discussão de um formato/modelo para pedidos
de prorrogação de prazo de defesa dos discentes e que pensou em uma confecção
de um formulário padrão no qual o discente interessado possa preencher e
protocolar via processo eletrônico no sistema SEI. Após discussão, o Colegiado
deliberou pela elaboração de um formulário padrão a ser disponibilizado aos alunos
do PPGECM. 11) Eleição para Coordenação do PPGECM - o presidente concedeu
a palavra à Profa. Roseli, que disse que a seleção teve 01 candidato inscrito e que
pelo cronograma, a Consulta Eleitoral ocorrerá no dia 19/04. Explicitou. ainda, que na
próxima semana já deve ser disponibilizado o link para a votação. 12)
Encaminhamentos para Preenchimento da Plataforma Sucupira 2021 –
Coleta CAPES 2020 - o presidente comunicou aos membros que será necessário
se reunir com o Colegiado antes do dia 23/04, pois, a indicação da produção para
avaliação qualitativa deve ser preenchida pelo Colegiado do programa. Em seguida,
discorreu sobre os pontos importantes que precisam ser preenchidos. Perguntou ao
Colegiado se haveria condições de deliberar sobre esta pauta, pois o prazo para
preenchimento encerra em poucos dias. Aﬁrmou também que uma das alternativas
seria destacar o fato de que o programa está em fase de implantação, não houve
exame de defesa, e nem todas as disciplinas foram ofertadas. O presidente
consultou se alguém do Colegiado poderia colaborar no preenchimento da plataforma
Sucupira. Na sequência, os docentes Eberson e Roseli se manifestaram para auxiliar
o coordenador. 13) Validação de prática docente – o presidente apresentou os
seguintes processos para deliberação: i) 23108.024529/2021-59 - Maria Bezerra
Tejada Santos – a discente apresenta a documentação e solicita a validação da
disciplina de Prática Docente Supervisionada no
período
2021/1.
ii)
23108.026692/2021-56 - Linney Chrissie Konno Piton Pereira - a discente apresenta a
documentação e solicita a validação da disciplina de Prática Docente Supervisionada
no período 2021/1. Após apreciação, o Colegiado homologou ambas as solicitações,
com abstenção de voto do Prof. Eberson na solicitação da aluna Maria Bezerra Tejada
Santos e do Prof. Felício para a solicitação da aluna Linney Chrissie Konno Piton
Pereira. 14) Informes: i) O Prof. Eberson disse que na reunião em que participou,
junto com os demais coordenadores de PPGs do Campus de Sinop e com a equipe
de STI, não foi recomendado aos programas contratarem empresas para
confeccionarem páginas externas ao domínio da UFMT, uma vez que no momento da
integração pode acontecer incompatibilidades devido a linguagem de programação
utilizada no site da universidade. Disse, também, que os coordenadores podem
solicitar cadastro para ter acesso ao gerenciamento das novas páginas. ii) O
presidente discorreu sobre a Resolução CONSEPE Nº. 106, de 01 de março de 2021
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que dispõe sobre o regulamento de funcionamento do Repositório Institucional (RI)
da UFMT. iii) O presidente também abordou a respeito da Instrução Normativa Nº.
01, de 22 de agosto de 2020 que altera a forma de entrega do produto ﬁnal de PósGraduação Stricto Sensu e da necessidade de as dissertações estarem de acordo
com a norma da ABNT NBR 14.724 vigente. iv) Por ﬁm, o presidente disse que será
necessária a realização de uma reunião extraordinária para homologação do
resultado da eleição para coordenação e para a nova composição do Colegiado a ﬁm
de que a Direção do ICNHS solicite a emissão da nova portaria. Após discussão, o
Colegiado deliberou pela deﬁnição do dia 23/04 às 08 horas da manhã a realização da
reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião
às dezoito horas e cinco minutos, da qual eu, Amarildo Junior Duque de Oliveira, na
qualidade de secretário, lavrei a presente Ata, que dato e assino, após ser lida e
assinada eletronicamente pelos demais membros presentes.
Documento assinado eletronicamente por AMARILDO JUNIOR DUQUE DE
OLIVEIRA, Técnico Administrativo em Educação da UFMT, em
19/04/2021, às 17:30, 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 SILVANA TERESINHA KREFTA,
Usuário Externo, em 19/04/2021, às 17:31, 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 EBERSON PAULO TREVISAN,
Membro do Colegiado do PPG em Ensino de Ciências da Natureza e
Matemática - ICNHS/CUS - UFMT, em 19/04/2021, às 20:25, 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 ROSELI ADRIANA BLUMKE
FEISTEL, Membro do Colegiado do PPG em Ensino de Ciências da
Natureza e Matemática - ICNHS/CUS - UFMT, em 19/04/2021, às 23:10,
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 EDSON PEREIRA BARBOSA,
Coordenador(a) do PPG em Ensino de Ciências da Natureza e
Matemática - ICNHS/CUS - UFMT, em 22/04/2021, às 15:03, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3416376 e o código CRC CA0F71AB.
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