
 
 

1 

 PARECER TÉCNICO 

 

INTERESSADO: DOCENTES DA UFCA 

 

ASSUNTO:  RESOLUÇÃO QUE FIXA O REGIME DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA DOS 

PROFESSORES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFCA. 

 

1. SINOPSE FÁTICA 

Análise, com o fim de sanar as dúvidas jurídicas, da redação da Resolução que 

estabelece normas visando a fortalecer o ensino de graduação e de pós-graduação, a pesquisa, 

a extensão e a cultura, ao fixar o regime de trabalho e carga horária dos professores do Magistério 

Superior da UFCA. 

Eis a sinopse fática. Procede-se, assim, à análise jurídica. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA 

 

 PROPOSTA DE EXCLUSÃO DE TRECHO DO §1º DO ARTIGO 1º. 

A redação inicial do §1º do artigo 1º da Resolução em comento era da seguinte 

maneira: 

§ 1º A UFCA poderá, em caráter excepcional, mediante aprovação do 

conselho da unidade acadêmica e do Conselho Superior, admitir a 

adoção do regime de quarenta (40) horas semanais de trabalho, em 

tempo integral, observando dois (2) turnos diários completos, sem  

dedicação exclusiva, para áreas com características específicas.(grifou-

se) 

A Lei nº12.772/2012 dispensa os professores do controle de ponto. Nesse mesmo 

sentido dispõe o artigo 6º, §7º, do Decreto nº1590/95. Assim, uma vez que o controle de ponto é 

inviável, sugere-se a retirada de trecho do §1º do artigo 1º da referida resolução. Veja-se a 

proposta da nova redação: 

§ 1º A UFCA poderá, em caráter excepcional, mediante aprovação do 

conselho da unidade acadêmica e do Conselho Superior, admitir a 

adoção do regime de quarenta (40) horas semanais de trabalho, em 
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tempo integral, sem  dedicação exclusiva, para áreas com 

características específicas. 

 

 PROPOSTA DE EXCLUSÃO DO §5º DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO EM ANÁLISE. 

Inicialmente, o artigo 1º da resolução tinha a redação do § 5º da seguinte maneira: 

§ 5º Quando da contratação de novos docentes, o regime de trabalho 

será de tempo parcial ou de dedicação exclusiva, conforme 

especificação no respectivo Edital do concurso para ingresso na carreira 

do Magistério Superior.   

Entretanto, sugere-se a exclusão do parágrafo. Explica-se: o parágrafo mostra-se 

desnecessário, uma vez que a especificação do regime de trabalho nos editais dos concursos para 

ingresso na carreira do Magistério Superior já é medida que se impõe, em razão da própria 

natureza e finalidade de um edital, não sendo necessário a reiteração de tal determinação na 

resolução em comento.    

 

 PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DO §7º, ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO EM ANÁLISE.  

Observa-se, a seguir, o teor do § 7º do artigo 1º da redação inicial da Resolução em 

comento: 

§ 7º O docente não é obrigado a assumir carga horária em mais de dois 

turnos diferentes em um mesmo dia. 

A Lei nº 12.772/2012 estabelece a jornada máxima de 40 horas semanais de trabalho. 

Em virtude da autonomia da IFE, essa jornada poderá ser distribuída em quaisquer dos turnos de 

trabalho, assim, o professor não está obrigado a trabalhar em mais de dois turnos, no mesmo dia, 

conforme disciplina o §7º, da proposta de Resolução sob análise. Desse modo, entende-se que 

não há qualquer prejuízo na manutenção desse dispositivo na proposta. 

 

 PROPOSTA DE EXCLUSÃO DO § 9º, ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO EM ANÁLISE.  

De início, observa-se, a seguir, a redação do §9°, artigo 1º da Resolução: 

Art. 1º (...) 

§9º - O cumprimento da carga horária didática independe da realização 

de outras atividades docentes. 
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Entende-se que a disposição normativa é desnecessária, uma vez que é premissa 

básica da própria Resolução em comento que a carga horária didática sempre deverá ser 

cumprida. As exceções a tal premissa, por sua vez, já estão contidas no teor da Resolução (§ 4º 

e 5º do artigo 7º). 

No entanto, por preciosismo, caso seja do interesse dos docentes a ratificação da 

ideia de que o cumprimento da carga horária didática independe da realização de outras atividades 

docentes, assim como das exceções previstas para tal situação, sugere-se que seja adotada a 

seguinte redação para o § 9º, do art. 1º:  

§ 9º. O cumprimento da carga horária didática independe da realização 

de outras atividades docentes, salvo as exceções contidas no presente 

Regulamento.  

 

 PROPOSTA DE EXCLUSÃO DE PALAVRA DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 

EM ANÁLISE. 

Inicialmente, o artigo 2º foi redigido da seguinte maneira: 

Art. 2º O atendimento da carga horária didática, obrigatória e optativa, 

exigida para a integralização curricular dos cursos de graduação e de 

pós-graduação stricto sensu é condição indispensável à distribuição das 

horas de trabalho do pessoal docente atribuídas pelas unidades 

acadêmicas de lotação. (grifou-se) 

Sugere-se a exclusão da palavra “acadêmicas”, restando apenas a expressão 

“unidades de lotação”, considerando que a reforma administrativa em curso poderá fazer com que 

os departamentos passem a ser transformados em unidades de lotação. Assim, como uma forma 

de se resguardar e sem qualquer prejuízo para a interpretação da disposição normativa, sugere-

se a exclusão da palavra “acadêmicas”. 

 

 PROPOSTA DE REFORMA DO CAPUT DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO EM ANÁLISE. 

Observa-se a proposta de redação atual do caput do artigo 4º da Resolução em 

comento: 

Art. 4º. A Carga Didática (CD) do centro, faculdade ou instituto, em cada 

semestre letivo, corresponderá ao somatório das horas alocadas para 

cada docente, obrigatoriamente, em disciplinas, disciplinas 
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concentradas, módulos e atividades de orientação coletiva de 

graduação (estágios obrigatórios vinculados aos cursos de licenciatura) 

e de pós-graduação stricto sensu. (grifou-se) 

Diante da necessidade de especificar quais atividades estariam abrangidas na 

categoria “atividades de orientação coletiva de graduação”, sugere-se a adição de um parágrafo 

que fixe um rol taxativo de quais seriam tais atividades, evitando conflitos interpretativos no futuro.  

Caso a única atividade de orientação coletiva de graduação abrangida em tal artigo 

seja o estágio obrigatório vinculado aos cursos de licenciatura, não se observa prejuízo de que 

este fique entre parênteses no próprio caput do artigo 4º. Entretanto, caso existam outras 

atividades que sejam englobadas pela categoria “atividades de orientação coletiva de graduação”, 

sugere-se o uso de um parágrafo próprio para o arrolamento de tais situações. Veja-se: 

§ 1º Consideram-se atividades de orientação coletiva de graduação: 

I - os estágios obrigatórios vinculados aos cursos de licenciatura; 

II - (...) (enumerar outras atividades de orientação coletiva). 

Outra opção seria, ao invés de arrolar taxativamente as situações, dedicar um 

parágrafo para conceituar as “atividades de orientação coletiva de graduação”. Assim, qualquer 

atividade que viesse a se encaixar no conceito legal elaborado, poderia ser incluída.  

 

   PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO PARA OS § 5º E 6º, ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO EM 

ANÁLISE. 

Inicialmente, os parágrafos 5º e 6º eram escritos da seguinte maneira: 

§ 5º Serão contabilizadas dezesseis (16) horas-aula como carga horária 

docente semestral para cada orientação de trabalho de conclusão de 

curso de graduação, de dissertação e de tese.  

§ 6º Serão contabilizadas quatro (4) horas-aula como carga horária 

docente semestral para cada orientação de Estágio Supervisionado. 

Para os cursos de licenciatura com atividades de orientação coletiva, a 

contabilização será na carga horária didática semestral do docente a ser 

regulamentada pelas unidades acadêmicas. 

A proposta atual é de que os dois parágrafos sejam substituídos pela seguinte 

redação: “Cada unidade acadêmica atribuirá, considerando as especificidades dos cursos, a carga 
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horária destinada à orientação de trabalho de conclusão de curso e estágio”. Por preciosismo, 

caso a nova redação seja acatada, sugere-se pequenos acréscimos com o fim de tornar a 

disposição normativa mais completa. Veja-se 

§ 6º. Cada unidade acadêmica atribuirá, considerando as 

especificidades dos cursos, a carga horária destinada à orientação de 

trabalho de conclusão de curso de graduação e pós-graduação stricto 

sensu, e estágio supervisionado. (grifou-se) 

 

Uma vez que a nova redação proposta não restringe direitos nem inova no 

ordenamento jurídico, apenas regulamentando previsão legal, não há óbice para a inclusão da 

nova redação. 

 

 PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO PARA O § 7º, ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO EM 

ANÁLISE. 

A redação inicial do § 7º do artigo 4º da resolução em comento era da seguinte 

maneira: 

§ 7º As orientações referidas nos parágrafos 5o e 6o deste artigo não 

dispensam o docente do cumprimento da carga horária mínima em 

disciplina na graduação.   

Propõe-se que tal disposição seja redigida assim: 

§ 7º. As atividades de orientação coletiva, relativas às licenciaturas, 

serão contabilizadas na carga horária didática mínima. 

A nova redação se justifica em razão da premissa básica da própria Resolução de 

que a carga horária didática sempre deverá ser cumprida. As exceções a tal premissa, por sua 

vez, já estão contidas no teor da Resolução, assim, propõe-se a nova redação com o objetivo de 

garantir que os estágios, nas licenciaturas, sejam considerados como disciplinas. 

Assim, o artigo 4º, em sua integralidade, ficaria disposto da seguinte maneira: 

Art. 4º. A Carga Didática (CD) do centro, faculdade ou instituto, em cada 

semestre letivo, corresponderá ao somatório das horas alocadas para 

cada docente, obrigatoriamente, em disciplinas, disciplinas 

concentradas, módulos e atividades de orientação coletiva de 

graduação (estágios obrigatórios vinculados aos cursos de licenciatura) 

e de pós-graduação stricto sensu. 
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§1º. A Carga Didática dos componentes curriculares da pós-graduação 

lato sensu poderá ser computada para complementação de carga 

horária, desde que atendidas todas as demandas da graduação e da 

pós-graduação stricto sensu, bem como tal atividade não gere 

benefícios pecuniários para o docente ministrante. 

§2º Nos casos de solicitações de afastamentos de docentes com carga 

horária já alocada em componentes curriculares, que não ensejem a 

contratação de substituto, durante o período letivo, deverá o docente 

apresentar plano de reposição, que deverá ser aprovado pelo diretor de 

sua unidade de lotação. 

§ 3º Nos casos de licença de docentes com carga horária já alocada em 

componentes curriculares, que não ensejem a contratação de 

substituto, deverá a unidade acadêmica do docente, implementar plano 

de reposição. 

§ 4º O não cumprimento, sem justificativa comprovada, da carga horária 

didática atribuída pela chefia imediata, por deliberação do colegiado 

competente, implicará na aplicação de faltas ao docente ao longo do 

período letivo, correspondentes aos dias de ausência do cumprimento 

da carga prevista. 

§ 5ºCada unidade acadêmica atribuirá, considerando as especificidades 

dos cursos, a carga horária destinada à orientação de trabalho de 

conclusão de curso e estágio. 

§ 6º As atividades de orientação coletiva, relativas às licenciaturas, 

serão contabilizadas na carga horária didática mínima. 

 

   PROPOSTA DE EXCLUSÃO DOS ARTIGOS 5º E 6º DA RESOLUÇÃO EM ANÁLISE. 

Observa-se o teor dos artigos 5º e 6º da resolução em análise: 

Art. 5o. A Carga Didática Semestral Média (CDSM) é o resultado da 

quantidade de horas das disciplinas das unidades curriculares 

vinculadas às unidades acadêmicas, dividida pelo número de docentes 

efetivos lotados na unidade no início do semestre letivo. 

Parágrafo único. Serão excluídos no cálculo da CDSM carga didática os 

docentes dispensados de carga didática, afastados da UFCA para 

exercer cargo ou função gratificada, para fazer curso de mestrado ou 
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doutorado ou estágio de pós-doutorado, por ato especial do Reitor ou 

por outras hipóteses previstas em lei. 

Art. 6o. A CDSM de cada centro, faculdade ou instituto deverá ser, no 

mínimo, de cento e vinte e oito (128) horas-aula, equivalentes a oito (8) 

créditos. 

Parágrafo único. O Centro, faculdade ou instituto cuja CDSM não atingir 

o limite fixado no caput deste artigo, não poderá ter, em sua lotação, 

novos docentes, mesmo por reposição, remoção ou redistribuição, seja 

a que título for, exceto para os casos de contratação de docentes para 

novos cursos de graduação.  

Sugere-se a exclusão de tais artigos, tendo em vista que o tema “contratação de 

pessoal” não é da competência da resolução em comento, devendo este ser regulamentado 

em resolução própria. 

 

   PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO PARA O §3º DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO EM 

ANÁLISE. 

O § 3º, inicialmente, era redigido da seguinte maneira: 

§ 3º A carga horária fixada nos incisos I, II e III do § 1o deste Artigo como 

limite mínimo não pode prevalecer, diante da supremacia do interesse 

da Universidade para atender às demandas de componentes 

curriculares requeridas às unidades acadêmicas, cabendo ao conselho 

da unidade acadêmica dos centros, faculdade ou instituto, no uso da 

sua conveniência ou oportunidade, conceder, ou não, o mínimo de carga 

horária ao docente. 

Tendo em vista a defesa da autonomia universitária, sugere nova redação: 

§ 3º A carga horária fixada nos incisos I, II e III do § 1o deste Artigo como 

limite mínimo pode não prevalecer, diante da supremacia do interesse 

da Universidade para atender às demandas de componentes 

curriculares requeridas às unidades acadêmicas, cabendo ao conselho 

da unidade acadêmica dos centros, faculdade ou instituto, no uso da 

sua conveniência ou oportunidade, conceder, ou não, o mínimo de carga 

horária ao docente.(grifou-se) 

 

   PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO PARA OS § 4º E 5º DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 

EM ANÁLISE. 
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Inicialmente os parágrafos 4º e 5º do artigo 7º da Resolução em análise eram 

redigidos da seguinte maneira: 

Art. 7º (...)  

§ 4º Ao Reitor, ao vice-reitor, aos pró-reitores, ao pró-reitor adjunto da 

vice-reitoria, aos diretores de Campus, é facultado o cumprimento de 

carga horária didática. 

§ 5ºOs coordenadores de cursos de graduação e de pós-graduação 

strictosensu, e pelos ocupantes de cargos de direção (CD), poderão ter 

carga horária didática semestral mínima de cento e vinte e oito horas 

(128h), equivalentes a oito (8) créditos, desde que solicitem à sua chefia 

imediata, e com anuência do conselho de sua unidade de lotação. 

No entanto, há uma proposta de nova redação. Veja-se: 

§ 4o Ao professor do Magistério Superior investido em cargo de reitor, 

vice-reitor, pró-reitor, pró-reitor adjunto e diretor de unidade acadêmica 

é facultado o cumprimento de carga horária de ensino (art. 19, §1º, Lei 

8.112/90). 

§ 5o Aos professores do Magistério Superior investidos em cargo de vice 

-diretoria de unidades acadêmicas, de coordenador de curso de 

graduação e de programa de pós-graduação será facultada dispensa ou 

parcialidade da carga didática mínima, desde que tenham a anuência 

do conselho de sua unidade de lotação, e se tal função demandar o 

regime integral de dedicação ao serviço (art. 19, §1º, Lei 8.112/90). 

A nova redação do § 4º possibilita que o professor ocupante dos cargos de reitor, 

vice-reitor, pró-reitor, pró-reitor adjunto e diretor de unidade acadêmica não seja obrigado a 

cumprir a carga horária de ensino. O § 5º, por sua vez, trata da mesma possibilidade para o 

professor ocupante dos cargos de vice-diretor de unidade acadêmica, de coordenador de curso 

de graduação e de programa de pós-graduação. Ademais, o dispositivo também prevê a 

alternativa, para esses professores, do cumprimento parcial da carga didática mínima, preenchido 

os demais requisitos. 

Entende-se que os cargos supramencionados se enquadram na definição de cargo 

em comissão ou exercício de função de confiança, nos termos do disposto no § 1º, do art. 19, da 

Lei nº 8112/90. Veja-se: 

Art. 19.  Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão 

das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a 

duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados 
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os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, 

respectivamente.           

§ 1º  O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 

submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o 

disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver 

interesse da Administração. (grifou-se)            

Desse modo, os ocupantes dos cargos mencionados nos parágrafos 4º e 5º da 

Resolução podem ser liberados do cumprimento da carga horária mínima para assumirem, se 

necessário for, em tempo integral, os respetivos cargos ou funções. 

   

 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO INCISO VIII DO ARTIGO 10º DA 

RESOLUÇÃO EM COMENTO. 

O inciso VIII do artigo 10º da redação inicial da resolução era escrito da seguinte 

maneira: 

VIII –  retribuição pecuniária, na forma de pró-labore ou cachê pago 

diretamente ao docente por ente distinto da UFCA, pela participação 

esporádica em palestras, conferências, atividades artísticas e culturais 

relacionadas à área de atuação do docente e em cursos amparados 

por convênios firmados com a UFCA; (grifou-se) 

Propõe-se a exclusão da frase “e em cursos amparados por convênios firmados com 

a UFCA” para que se mantenha a integralidade da redação do inciso VIII, do art. 21, da Lei 

12.772/2012 que, por sua vez, não apresenta essa restrição adicional. 

  

 PROPOSTA DE EXCLUSÃO DO 3º DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO EM ANÁLISE. 

O § 3º do artigo 15º determinava: “É vedada a mudança de regime de trabalho aos 

docentes em estágio probatório. “ No entanto, a Lei nº 13.325/2016 revogou o § 2º, do art. 22, da 

Lei 12.772/2012, eliminando a restrição quanto à mudança de regime de trabalho aos docentes 

em estágio probatório. Assim, sugere-se a exclusão de tal dispositivo normativo. 

 

 PROPOSTA DE EXCLUSÃO DOS § 5º E 6º DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO EM 

ANÁLISE. 
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A exclusão dos seguintes parágrafos do artigo 15 da Resolução em análise foi 

sugerida. Veja-se a redação dos dispositivos: 

Art. 15. (...) 

§ 5º Ao docente cuja unidade de lotação apresentar CDSM inferior a oito 

(8) horas não serão concedidas as seguintes alterações de regime de 

trabalho de: 

 I– tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; 

 e II– quarenta (40) horas para dedicação exclusiva 

 § 6º Ao docente que se encontre a menos de cinco (5) anos de tempo 

necessário para a aposentadoria compulsória ou não compulsória não 

serão concedidas as seguintes alterações de regime de: 

I– tempo parcial para quarenta (40) horas ou dedicação exclusiva; e 

 II– quarenta (40) horas para dedicação exclusiva. 

Entende-se correta a proposta de exclusão dos parágrafos 5º e 6º, do artigo 15 da 

Resolução. Explica-se: o § 5º além de deliberar sobre a Carga Didática Semestral Média (CDSM), 

cria uma restrição de direito, uma vez que determina que não serão concedidas determinadas 

alterações de regimes de trabalho para o docente cuja unidade de lotação apresentar CDSM 

inferior a 8 horas. Assim, o § 5º deve ser excluído da Resolução, pois não pode norma 

regulamentar instituir uma disposição menos benéfica aos professores. 

Quanto ao § 6º, salienta-se, de início, que a Lei nº 12.772/12 dedica um capítulo 

inteiro ao regime de trabalho do plano de carreiras e cargos de magistério federal, em nada 

determinando sobre o docente que se encontre a menos de 5 anos de tempo necessário para a 

aposentadoria compulsória ou não compulsória. Desta feita, não cabe a uma Resolução criar uma 

hipótese de alteração no regime de trabalho, devendo a resolução apenas regulamentar o que já 

está definido em lei. Portanto, o § 6º também deve ser excluído do teor da Resolução em análise. 

 

   PROPOSTA DE EXCLUSÃO DOS ARTIGOS 17º E 18º DA RESOLUÇÃO EM ANÁLISE. 

 

Foi sugerida a exclusão da íntegra dos artigos 17 e 18 da Resolução em análise. 

Veja-se teor do artigo: 

Art. 17. A supressão dos regimes de quarenta horas (40) ou de 

dedicação exclusiva dar-se-á: 
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 I- por iniciativa da unidade em que o docente exerça a sua atividade 

acadêmica, com decisão final do Reitor, à vista de parecer conclusivo 

da CPPD, quando se verificar o descumprimento das obrigações 

inerentes ao regime de trabalho;  

II– por iniciativa da CPPD, na hipótese da omissão da unidade em que 

o docente exerça a sua atividade acadêmica, caso em que esta unidade 

deverá ser previamente ouvida.  

§ 1o O descumprimento das obrigações inerentes ao regime de 

trabalho, de que trata o inciso I do caput deste artigo, caracterizar-se-á, 

pelo menos, por uma das seguintes situações: 

 a) não cumprimento, por parte do docente, de carga horária efetiva de 

aulas a que estiver obrigado;  

b) não cumprimento do plano de trabalho aprovado pela unidade, em 

que o docente exerça a sua atividade acadêmica, para as atividades de 

pesquisa, de extensão ou de cultura, a que estiver obrigado o docente; 

c)acumulação ilícita.  

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a supressão do 

regime de trabalho far-se-á por ato do Reitor, após o devido processo 

legal.  

§ 3o Caberá recurso ao CONSUNI, com efeito suspensivo, no prazo de 

quinze (15) dias úteis a partir da notificação ao interessado, do ato que 

excluiu o docente do regime de quarenta horas (40) ou de dedicação 

exclusiva. 

Art. 18. A supressão dos regimes de quarenta (40) horas ou de 

dedicação exclusiva, nas condições e pelos motivos previstos no §1o do 

artigo anterior, importará no consequente e automático vínculo do 

docente ao regime de tempo parcial 

Sugere-se a supressão dos artigos 17 e 18, uma vez que não pode uma Resolução 

inovar no ordenamento jurídico criando um dispositivo que determina a supressão do regime de 

40 horas ou de dedicação exclusiva como uma penalidade para os professores. Frisa-se que as 

penalidades disciplinares que podem ser aplicadas aos servidores públicos já foram estabelecidas 

pelo artigo 127 da Lei nº 8.112/90. Veja-se: 

Art. 127.  São penalidades disciplinares: 

I - advertência; 

II - suspensão; 
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III - demissão; 

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;   

V - destituição de cargo em comissão; 

VI - destituição de função comissionada. 

 

Ademais, a Lei nº 8.112/90 dedica todo um título (do artigo 143 ao artigo 182) ao 

processo administrativo disciplinar, estabelecendo um regramento próprio com fases, prazos e 

instâncias recursais. Não compete, portanto, nem ao CONSUNI nem ao CPPD tratar sobre tal 

matéria. 

Assim, caso o professor macule o seu regime de horas ou descumpra seu plano de 

trabalho aprovado pela unidade acadêmica haverá a instauração de um procedimento 

administrativo, assim como deve ocorrer em qualquer outra infração funcional cometida pelos 

servidores públicos, com a garantia da ampla defesa e do contraditório. Portanto, a exclusão dos 

artigos 17 e 18 da Resolução em análise é medida que se impõe.  

 

Salvo melhor juízo. 

É o parecer. 

Fortaleza-CE, 02 de outubro de 2020. 
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