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48ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Ata. Aos trinta e 1 

um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às onze horas, 2 

teve início a Sessão do Conselho Universitário (CONSU) da UNIFAI, 3 

por videoconferência, sob a presidência do Reitor, Prof. Dr. 4 

Alexandre Teixeira de Souza. Participaram os Conselheiros Wendel 5 

Cleber Soares, Vice-Reitor; Fúlvia de Souza Veronez, Pró-Reitora de 6 

Ensino; Liliana Martos Nicoletti Toffoli, Pró-Reitora de Extensão; 7 

Márcia Zilioli Bellini, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 8 

Representantes dos Professores Doutores, Estevão Zilioli e Miguel  9 

ngelo de Marchi; Representantes dos Professores Mestres, Simone 10 

Leite Andrade, Alexandre Rodrigues Simões e Rogério Buchala; 11 

Representante dos funcionários, Mateus Augusto Vitorelli e Jean 12 

Cardoso de Moura; Representante da Comunidade proposto pela 13 

Mantenedora, Prof. Dr. Alfredo Peixoto Martins; Representantes dos 14 

discentes, Davi Rogerio Silveira e Jocélio Felipe Cavassini Souza. 15 

Ausentes os Conselheiros Fabrício Rimoldi, Henrique Brendon da 16 

Silva, Marcos Roberto Fratini e Izabel Castanha Gil. Justificou 17 

ausência o Cons. Alexandre Wolf. Verificada a existência de quórum, 18 

o Presidente cumprimentou a todos e novamente agradeceu a Cons. 19 

Fulvia Veronez por ter presidido a sessão anterior. Ato contínuo, 20 

passou aos pontos de pauta. 01. Comunicações da Presidência: a) 21 

Aprovação da Ata da 47ª Sessão Ordinária. 2. Expediente: a) Regimento 22 

interno da Comissão de Residência Médica (COREME). De posse da 23 

palavra, a Cons. Márcia Zilioli passou às seguintes considerações: 24 

a COREME UNIFAI - Comissão de Residência Médica do Centro 25 

Universitário de Adamantina - foi constituída em 2017 mediante 26 

Portaria nº 079/2017 de 26/maio/2017. Em 2018 foi conferido ao Centro 27 

Universitário a Residência em Medicina Geral da Família e 28 

Comunidade. Por motivos que esta Pró-Reitoria desconhece, esta 29 

Residência Médica foi descontinuada. Nesse momento o Sistema da 30 

Comissão Nacional de Residência Médica encontra-se aberto para 31 

atualização de dados das Residências Médicas, cadastramento de novos 32 

programas e recadastramento de programas já autorizados. Para tal, 33 

é necessário anexar os seguintes documentos: 1. Ata da constituição 34 

da COREME UNIFAI; 2. Portaria da constituição da COREME UNIFAI; 3. 35 

Regimento Interno da COREME UNIFAI. Desde a sua constituição, os 36 

únicos registros oficiais da COREME encontrados são: ata e a Portaria 37 

de sua constituição. Não foi encontrada nenhuma Resolução do CONSU 38 

estabelecendo o Regimento Interno da COREME UNIFAI. Diante disso, a 39 

PROPPG elaborou esse Regimento Interno, compartilhou com a 40 

Coordenação de Medicina (Dr. Miguel) e com a Coordenação da COREME 41 

(Dr. Osmar) e submeteu para a apreciação do CONSU. Dia 26/maio/2022, 42 

a PROPPG recebeu um ofício assinado pelos doutores Miguel e Osmar 43 

solicitando alterações nesse regimento antes da submissão ao CONSU. 44 

No entanto, esse Regimento já havia sido submetido ao Conselho. 45 

Desta forma, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG 46 

solicitou a retirada da apreciação deste regimento em pauta e a 47 

devolução deste ao COREME, para que este órgão faça as devidas 48 

alterações e que a própria COREME submeta o seu Regimento Interno 49 

ao CONSU numa próxima oportunidade. Diante da solicitação, o 50 

Presidente passou a palavra aos Conselheiros presentes. Cons. 51 

Alfredo Peixoto fez considerações quanto à correção da escrita do 52 

documento e seus artigos. Cons. Miguel de Marchi agradeceu a Profa. 53 
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Márcia Zilioli pela explanação geral sobre o assunto e esclareceu 54 

que no ano de 2017 foi apresentado um Regimento da COREME, inclusive 55 

ao Conselho Nacional de Residência Médica. Informou, ainda, que o 56 

programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade foi 57 

aprovado por parecerista que visitou a Instituição na época, porém, 58 

o prazo de credenciamento foi expirado e por questões técnicas junto 59 

ao sistema o programa foi encerrado. Sem demais considerações, o 60 

Presidente comunicou a retirada do expediente que deverá ser objeto 61 

de pauta na próxima Sessão deste Conselho, se necessário, em caráter 62 

extraordinário. 3. Outros Assuntos: a) Palavra Aberta aos 63 

Conselheiros. Pres. Alexandre Teixeira solicitou a atenção dos 64 

Conselheiros para os esclarecimentos pertinentes ao questionamento 65 

enviado pelo Cons. Alfredo Peixoto à reitoria da UNIFAI sobre 66 

modernizações na instituição. Disse procurar responder da forma mais 67 

transparente possível aos apontamentos recebidos, a fim de sanar as 68 

dúvidas existentes. Ato contínuo, passou à leitura do documento que 69 

inicia com a menção de “programa/projeto de modernização da UNIFAI”, 70 

se dizendo surpreso com o termo, porém, salientou que a 71 

infraestrutura da IES precisa de uma revitalização completa, mas que 72 

o momento prima pela qualidade do ensino. Disse, ainda, não entender 73 

a referida menção e solicitou ao autor do documento o devido 74 

esclarecimento. Cons. Alfredo Peixoto disse que lhe foi passada a 75 

informação da existência desse projeto de modernização da UNIFAI 76 

resumindo a solicitação por ele encaminhada: informações a respeito 77 

da empresa encarregada de executar o programa e sua experiência, 78 

quais os gestores do projeto, testes aplicados aos docentes da IES 79 

e alterações de ementas e bibliografias dos conteúdos curriculares. 80 

Encerrou sua fala dizendo que o CONSU não foi consultado a respeito, 81 

bem como questionou a apresentação da proposta orçamentária 2023 a 82 

esse Conselho, conforme preconiza o Regimento Geral da Instituição. 83 

Solicitou ao Presidente resposta escrita quanto aos questionamentos 84 

apresentados. De imediato, Cons. Alexandre Teixeira explicou que a 85 

proposta do orçamento será apresentada aos Conselheiros até o mês 86 

de setembro, ou seja, no prazo legal. Quanto à empresa mencionada, 87 

explica tratar-se da “EAD MASTER SERVICOS EDUCACIONAIS E 88 

TECNOLÓGICOS” de João Pessoa-Paraíba, que presta uma capacitação 89 

técnico-pedagógica à equipe docente com apoio em elaboração de banco 90 

de questões e simulados, com provas padronizadas e conteúdos 91 

condizentes com o ENADE através da plataforma Qstione. Ainda, 92 

salientou a importância dos relatórios que estarão disponíveis para 93 

a Instituição, o que permitirá um diagnóstico do desempenho 94 

discente, inclusive com devolutiva para os alunos. À equipe gestora, 95 

proporcionará indicadores para a tomada de decisões. Salientou que 96 

tal proposta consta de seu plano de gestão, bem como do Plano de 97 

Desenvolvimento Institucional – PDI, aprovado pelo Conselho Estadual 98 

de Educação. Enfim, disse não haver “programa/projeto de 99 

modernização da UNIFAI” mas sim proposta da Pró-Reitoria de Ensino 100 

e CPA em melhorar os resultados dos indicadores conceituais dos 101 

cursos de Graduação da IES e iniciar a capacitação do aluno desde o 102 

início do curso, o que permitirá sanar as possíveis deficiências de 103 

imediato. A seguir, esclareceu que houve processo licitatório 104 

através de tomada de preços para a contratação da respectiva empresa 105 

com as devidas publicações, fazendo a leitura do documento. Após, 106 
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submeteu a palavra ao Cons. Alfredo que agradeceu a atenção do 107 

Presidente e aproveitou para informar que estará solicitando ao 108 

Mantenedor a retirada de sua indicação para a representação junto a 109 

esse Conselho, desejando todo o bem à Instituição e dispensando os 110 

esclarecimentos dos demais questionamentos solicitados. O Magnífico 111 

Reitor retomou a palavra lamentando que o Cons. Alfredo tenha 112 

“comprado a ideia de outros” sem ter conhecimento do assunto e da 113 

realidade da IES. Lembrou da convocação do CEE no início de seu 114 

mandato para esclarecimentos acerca da qualidade dos cursos de 115 

graduação cujos conceitos ENADE estavam abaixo do esperado. Lembrou, 116 

ainda, das diligências recebidas e da necessidade de reescrever o 117 

PDI sob pena da Instituição ser objeto de supervisão por parte do 118 

CEE. Explicou que determinadas ações são de autonomia da gestão e 119 

serão elencadas ao final do primeiro ano de mandato. Em 120 

complementação e diante do fato dos questionamentos serem 121 

encaminhados sem ao menos o autor ter conhecimento de qual Pró-122 

Reitoria o assunto está envolvido, o Magnífico Reitor solicitou aos 123 

nobres Conselheiros que ao enviar pauta, sugestões ou 124 

questionamentos a esse Conselho, busquem por melhores conhecimentos 125 

do assunto, a fim de evitar desgaste e tomada de tempo desnecessária 126 

dos servidores da instituição. Em seguida, franqueou a palavra à 127 

Pró-Reitora de Ensino, Cons. Fulvia Veronez. Na oportunidade, a 128 

Cons. Fulvia Veronez falou do trabalho realizado junto com a 129 

Coordenação Pedagógica e que esse estudo foi motivado diante da 130 

realidade apurada na IES no semestre passado, com mais da metade dos 131 

cursos com conceito inferior no ENADE. Ainda, observou-se a 132 

necessidade de treinamento e qualificação dos docentes através de 133 

ações de capacitação autorizadas pela Reitoria da UNIFAI, a fim de 134 

reverter a atual situação e dar oportunidade ao docente de obter uma 135 

atualização e aperfeiçoamento com organização do trabalho 136 

pedagógico. Citou também outras atualizações promovidas pelas Pró-137 

Reitorias no sentido de dar incentivo aos docentes e alunos, tais 138 

como: instalação de computadores e projetores em todas as salas de 139 

aula, nova central docente, aquisição de bases de dados para uso nas 140 

referências bibliográficas, promoção da extensão nas matrizes 141 

curriculares, com o aval de todos os Coordenadores de Curso. Em 142 

seguida, informou que a empresa contratada possui uma metodologia 143 

ética onde o que interessa é oferecer material à Instituição. Ainda, 144 

que a adesão dos docentes da IES superou a expectativa e menos de 145 

dez estão sendo atendidos individualmente, para o cumprimento do 146 

cronograma. Concluiu que essa intervenção complementar trará 147 

diagnósticos necessários para a obtenção de melhores resultados e 148 

colocou-se à disposição para demais esclarecimentos. O Cons. Estevão 149 

Zilioli usou da palavra para complementar que o processo ocorre sem 150 

alteração de ementa mas tão somente de atualização de bibliografias 151 

e reavaliação de objetivos nos planos de ensino. Ademais, o 152 

Presidente complementou que o período para finalização do projeto é 153 

de um ano, com resultados a longo prazo. Após, o Cons. Alexandre 154 

Simões iniciou a palavra parabenizando a equipe gestora, ressaltando 155 

que o mês de maio foi ímpar na Instituição com desafios e simulados 156 

nunca realizados na academia e que irão mensurar o aprendizado do 157 

aluno. Elogiou os projetos de extensão bem como as ações de marketing 158 

da IES, concluindo que esse Conselho deve ter o objetivo de “somar” 159 
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e não “atrapalhar e engessar” a Instituição com questionamentos sem 160 

procedências. Em sequência, novamente com a palavra o Cons. Alfredo 161 

Peixoto solicitou a autorização da presidência para se retirar da 162 

Sessão devido a problemas auditivos. Em seguida, a palavra foi 163 

concedida ao Cons. Rogério Buchala que mencionou o provável 164 

desconhecimento do Cons. Alfredo em relação ao assunto de seus 165 

questionamentos, considerando o direito deste e lamentando sua saída 166 

desse Conselho. Por fim, elogiou a posição da presidência quanto aos 167 

esclarecimentos das ações propostas. O Magnífico Reitor agradeceu o 168 

apoio do Cons. Rogério e salientou que tais ações deverão surtir 169 

efeito a longo prazo. Aberta a palavra, o Cons. Wendel Cleber Soares 170 

agradeceu a todos os coordenadores de curso e a equipe da Pró-171 

reitoria de Ensino pelo desenvolvimento dos trabalhos que estão 172 

iniciando na Instituição, também mencionando o comprometimento desta 173 

gestão em solucionar os problemas encontrados. Disse esperar bons 174 

resultados futuros. Não havendo mais pronunciamentos, foi agendada 175 

a data de 24 de junho para a próxima Sessão Ordinária. Nada mais a 176 

constar, o Presidente agradeceu a presença de todos e, às doze horas 177 

e cinco minutos, declarou encerrada a Sessão. Eu, Rita de Cássia 178 

Siqueira, Secretária Acadêmica, lavrei, datei e assinei a presente 179 

Ata em quatro laudas que, após lida e achada conforme, foi assinada 180 

pelos presentes. Adamantina, 31 de maio de 2022................... 181 
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Assinaturas

Alexandre Rodrigues Simões

Assinou em 06 jun 2022 às 13:40:41

Estêvão Zilioli

Assinou em 06 jun 2022 às 11:33:43

Wendel Cleber Soares

CPF: 095.456.448-00

Assinou em 06 jun 2022 às 11:58:47

Rogério Buchala

Assinou em 06 jun 2022 às 11:32:35

jocelio felipe cavassini souza

Assinou em 06 jun 2022 às 17:30:59

Mateus Vitorelli

Assinou em 06 jun 2022 às 10:27:38

Liliana Martos Nicoletti Toffoli - Pró-Reitora de Extensão

Assinou em 07 jun 2022 às 16:50:17

davi rogerio silveira

Assinou em 06 jun 2022 às 10:16:36

Profa. Ma. Simone Leite de Andrade

Assinou em 07 jun 2022 às 09:05:52

ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA

CPF: 121.183.018-71

Assinou em 07 jun 2022 às 14:52:33
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MÁRCIA ZILIOLI BELLINI

CPF: 144.399.328-00

Assinou em 09 jun 2022 às 10:14:27

Profa. Dra. Fulvia de Souza Veronez

Assinou em 06 jun 2022 às 11:03:23

Log

06 jun 2022, 09:57:54 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0 criou

este documento número 73a51b7a-5bae-4333-b96c-6581bcaa5af2. Data limite para assinatura

do documento: 10 de junho de 2022 (16:00). Finalização automática após a última assinatura:

habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

simoes@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Alexandre Rodrigues Simões.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

estevaoz@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Estêvão Zilioli.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

vicereitor@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Wendel Cleber Soares e CPF 095.456.448-00.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

buchala@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Rogério Buchala.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

113718@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo jocelio felipe cavassini souza.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

mateus@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Mateus Vitorelli.
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06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

proextensao@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Liliana Martos Nicoletti Toffoli - Pró-Reitora de Extensão.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

jeancolega@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Jean Cardoso de Moura.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

miguel@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Miguel Ângelo De Marchi.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

alpemar8@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo alfredo peixoto martins.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

81418@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo davi rogerio silveira.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

pedagogico@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Profa. Ma. Simone Leite de Andrade.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

reitor@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA e CPF 121.183.018-71.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

propesquisa@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo MÁRCIA ZILIOLI BELLINI e CPF 144.399.328-00.

06 jun 2022, 09:57:57 Operador com email rita@fai.com.br na Conta e0330f8d-08b6-4abc-a608-0fec40ce5bc0

adicionou à Lista de Assinatura:

proensino@fai.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome

completo Profa. Dra. Fulvia de Souza Veronez.

06 jun 2022, 10:16:36 davi rogerio silveira assinou. Pontos de autenticação: email 81418@fai.com.br (via token). IP:

170.238.135.31. Componente de assinatura versão 1.283.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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06 jun 2022, 10:27:38 Mateus Vitorelli assinou. Pontos de autenticação: email mateus@fai.com.br (via token). IP:

190.111.176.9. Componente de assinatura versão 1.283.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 11:03:23 Profa. Dra. Fulvia de Souza Veronez assinou. Pontos de autenticação: email

proensino@fai.com.br (via token). IP: 190.111.176.9. Componente de assinatura versão 1.283.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 11:32:35 Rogério Buchala assinou. Pontos de autenticação: email buchala@fai.com.br (via token). IP:

45.231.138.57. Componente de assinatura versão 1.283.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 11:33:43 Estêvão Zilioli assinou. Pontos de autenticação: email estevaoz@fai.com.br (via token). IP:

190.111.176.9. Componente de assinatura versão 1.283.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 11:58:47 Wendel Cleber Soares assinou. Pontos de autenticação: email vicereitor@fai.com.br (via token).

CPF informado: 095.456.448-00. IP: 190.111.176.9. Componente de assinatura versão 1.283.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 13:40:42 Alexandre Rodrigues Simões assinou. Pontos de autenticação: email simoes@fai.com.br (via

token). IP: 179.127.64.111. Componente de assinatura versão 1.283.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 17:30:59 jocelio felipe cavassini souza assinou. Pontos de autenticação: email 113718@fai.com.br (via

token). IP: 187.120.188.247. Componente de assinatura versão 1.283.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

07 jun 2022, 09:05:52 Profa. Ma. Simone Leite de Andrade assinou. Pontos de autenticação: email

pedagogico@fai.com.br (via token). IP: 190.111.176.9. Componente de assinatura versão 1.283.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jun 2022, 14:52:33 ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: email reitor@fai.com.br (via

token). CPF informado: 121.183.018-71. IP: 190.111.176.9. Componente de assinatura versão

1.284.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jun 2022, 16:50:18 Liliana Martos Nicoletti Toffoli - Pró-Reitora de Extensão assinou. Pontos de autenticação: email

proextensao@fai.com.br (via token). IP: 190.111.176.9. Componente de assinatura versão

1.284.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 jun 2022, 10:14:27 MÁRCIA ZILIOLI BELLINI assinou. Pontos de autenticação: email propesquisa@fai.com.br (via

token). CPF informado: 144.399.328-00. IP: 190.111.176.9. Componente de assinatura versão

1.285.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 jun 2022, 16:00:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi

atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número 73a51b7a-5bae-4333-

b96c-6581bcaa5af2.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 73a51b7a-5bae-4333-b96c-6581bcaa5af2, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 10 de junho de 2022. Versão v1.11.1.
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