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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e nove minutos, na Sala de
Reuniões do Campus de Ji-Paraná, em primeira chamada, reuniram-se a Presidente do CONDEP
DEFIJI Prof.ª Me. Patricia Matos Viana de Almeida, os conselheiros: Antonio, Francisco, João Ba�sta,
Queila, Robinson, Guilherme; Presença da acadêmica Fabrícia; Havendo, então, o quórom necessário, a
Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão da Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Física da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. Registra-se a
presença do Prof. Marconi Henrique Xavier da Costa às nove horas e dezoito minutos. Registra-se a
presença dos docentes Walter Trennepohl Júnior, Vanessa Delfino Kegler, Carlos Mergulhão Júnior,
Ricardo de Sousa Costa às nove horas e vinte e quatro minutos, foi solicitado a autorização para assento,
aprovado por unanimidade. Informes. 1. Avaliação Discente Semestre 2018.2. A presidente informou que
será entregue os Relatórios de Avaliação Discente e os docentes que receberem os seus devem entrar no
SEI e assinar o protocolo. 2. Pedido de dispensa da acadêmica Carla Marcela da Silva Vieira, onde solicita
dispensa por ser aluna adven�sta. A presidente informou em que a acadêmica baseia seu pedido,
legislação recentemente aprovada, e disse que, solicitou informações a SERCA sobre como proceder e
que aguarda manifestação da SERCA e DIRCA referente ao assunto. A Prof. Patrícia colocou a disposição a
palavra para outros informes. Prof.ª Queila informou que estão se organizando e os projetos de Clube de
Ciências, Mari Curie ocorrerão no prédio do Museu intera�vo a par�r do mês de abril desse ano.
Guilherme informou que está concluindo o curso e por isso provavelmente essa será sua úlitma reunião,
que o edital de escolha dos novos representantes já foi lançado e está com inscrições abertas. Inclusões
de Pauta. Norma�zar o protocolo de requerimentos dos alunos no Departamento; Pedidos de Inclusão
de Disciplina; Pedidos de Reintegração de Curso; Pedidos de Quebra de Pré-Requisitos; Pedidos de
Disciplina Especial; Pedido de Equivalências Célia de Andrade Silva. Afastamento Prof. Dr. Ricardo de
Sousa Costa para Banca de Defesa de Dissertação; Solicitação de Dispensa da acadêmica Carla Marcela da
Silva Vieira; Aproveitamento de Disciplinas Cassia Ester de França Ladeira; Aproveitamento de Disciplinas
Celia de Andrade Silva; Nomeação dos membros discentes do Conselho de Usuários do laboratório
Didáditco de Física. Inclusões aprovadas por unanimidade. Primeiro Item de Pauta. Convalidar as atas de:
Reunião Ordinária de quatro de setembro de dois mil e dezoito (impressa), Reunião Ordinária de quatro
de  dezembro de dois mil e dezoito (impressa), Reunião Extraordinária de dezoito de dezembro de dois
mil e dezoito (impressa), Reunião Extraordinária de vinte de fevereiro de dois mil e dezenove (arquivo
digital 0074255), Reunião Extraordinária de vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove (arquivo
digital 0079311). A Presidente informou que as atas foram assinadas pela maioria dos conselheiros e
estão disponíveis para assinatura dos que ainda não o fizeram e que ainda não foram convalidadas. Após
discussão a convalidação foi aprovada por unanimidade. Registra-se a presença dos docentes Walter
Trennepohl Júnior, Vanessa Delfino Kegler, Carlos Mergulhão Júnior, Ricardo de Sousa Costa às nove horas
e vinte e quatro minutos, foi solicitado a autorização para assento, aprovado por unanimidade. Segundo
Item de Pauta. Aprovação Regimento Estágio Supervisionado PPC2006 - Correções Prof. Marconi. O Prof.
Marconi explanou sobre os apontamentos e o Regimento em si, já relatando sobre o tereceiro item de
pauta, informando que foram corrigidos os tópicos apontados. O assunto foi discu�do pelos presentes
e aprovado por unanimidade. Terceiro Item de Pauta. Aprovação Regimento Estágio Supervisionado
PPC2018- Correções Prof. Marconi. O assunto foi discu�do juntamente com o segundo item de pauta,
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Quarto Item de Pauta. Providências TCC - Caso
Fabricia Dias Barbosa - com laudo. A presidente iniciou dizendo que a discente apresentou Laudo Médico
Neurológico, fez a leitura deste. Citou que na úl�ma reunião de dezembro foi discu�do que a acadêmica
estava com dificuldades para escrever o TCC por conta da quan�dade de páginas, onde ela não consegue
lembrar as informações para escrever. A prof.ª Patrícia informou ainda que foi em busca de informações
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com a Prof.ª Márcia sobre um caso semelhante, do acadêmico Raimundo, do curso de Licenciatura em
Matemá�ca, que a informou que o discente fez um trabalho abordando as suas dificuldades na jornada
acadêmica, onde conseguiu escrever quarenta e duas páginas. A presidente explanou ainda sobre como o
trabalho fora desenvolvido e apresentou ao Conselho e a discente como uma sugestão para o
desenvolvimento do trabalho da Discente Fabrícia. Foi autorizada a acadêmica a discorrer sobre sua
situação, onde a mesma informou que procurou o médico a respeito de mais alguma medicação para
auxiliar na sua memória, o qual respondeu que não há. A acadêmica disse que a ideia apresentada pela
Chefe do Departamento não é ruim, contudo ele prevê dificuldades, pois a família não a acompanhava o
tempo todo, pois nessa época ela não �nha crises, e com isso, não se lembra das coisas. Disse ainda que
teve a ideia de fazer o TCC sobre Óp�ca, informou que o Prof. Walter apresentou a ideia de falar sobre os
primeiros Prêmios Nobel, por fim ela disse que a ideia que ela acha que consegue desenvolver é ler um
livro e fazer um resumo sobre. A Presidente pediu que o Orientador, Prof. Walter se pronunciasse sobre o
assunto. Ele iniciou falando sobre as dificuldades e o sonho de concluir o curso. Os Professores Vanessa e
Walter sugeriram fazer uma pesquisa com ques�onários, com depoimentos, ou algo do �po, para
conseguir um trabalho com a quan�dade de páginas necessárias. A presidente informou ainda que o
Regimento estabelece que casos omissos serão dirimidos pelo Conselho, o que talvez seria um caso
excepcional de redução de quan�dade de páginas. O Prof. Carlos também sugeriu como a tema A
Importância do Curso de Física, entrevistando colegas e coletando opiniões. Foi discu�do o assunto,
Prof.ª Patrícia colocou em votação, levando em conta laudo médico, histórico da discente e os relatos da
mesma, excepcionalmente, fora re�rado o limite mínimo da quan�dade de páginas do TCC da discente,
ficando a cargo do Orientador da discente, devendo ela discu�r com o Orientador a melhor forma de
desenvolver o tema mais adequado e a forma de desenvolver. Em votação foi aprovado por
unanimidade. Quinto Item de Pauta. Caso Célia de Andrade Silva - Discplinas Física I e Equações
diferencias (grade 2003) - diários e notas não encontrados. A presidente explicou a situação da
Requerente, explanando o caso dela. O assunto foi discu�do e foi constatado que não há provas do que a
requerente alega. Para o problema de Física I, a Prof. Patrícia informou que será procurado Atas do an�go
DCEN e do PROHACAP, informações na PROJUR em Porto Velho e na pasta da discente na SERCA para
tentar sanear o assunto. Com relação a outra disciplina de Equações Diferenciais, foi discu�do, e
observado que alguns alunos se formaram com a Disciplina de Equações Diferenciais Aplicadas na Física,
de quarenta horas. Ficou definido que a Prof.ª Patrícia verificará os demais alunos, se todos foram
formados somente com a disciplina de quarenta horas, para deliberação posterior em reunião
extraordinária. Em votação, aprovado por unanimidade. Sexto Item de Pauta. Caso Hamon Ventura
Rogrigues - Aluno especial nas disciplinas Termodinâmica II (Bach. 2017/1) e Eletricidade e magne�smo
(Lic. 2017/1). Foi informado pelos  professores das Disciplinas, Prof. Carlos e Prof. Robinson, que não
existem registros de frequência,  a�vidades e provas do requerente, portanto o discente não foi aprovado
nas disciplinas. O assunto foi discu�do foi aprovado por unanimidade que o discente está
reprovado. Sé�mo Item de Pauta. Plano docente anual 2019. Entragaram os Planos Docentes Anual de
2019, os professores: Patrícia Matos Viana de Almeida, João Ba�sta Diniz, Queila da Silva Ferreira,
Robinson Viana Figueroa Cadillo, Antônio Francisco Cardozo, Walter Trennepohl Júnior, Vanessa Delfino
Kegler, Carlos Mergulhão Júnior. Os Planos foram colocados e votação e aprovados por
unanimidade. Oitavo Item de Pauta. Relatório docente anual 2018. Entragaram os Relatórios Docentes
Anual de 2018, os professores: Patrícia Matos Viana de Almeida, João Ba�sta Diniz, Robinson Viana
Figueroa Cadillo, Marco Polo, Queila da Silva Ferreira, Antônio Francisco Cardozo, Carlos Mergulhão
Júnior, Vanessa Delfino Kegler, Walter Trennepohl Júnior. Os Relatórios foram colocados e votação
e aprovados por unanimidade. Nono Item de Pauta. Horário de atendimento discente. A Presidente
informou os horários de atendimento discente, a saber: Prof. Francisco, às quartas-feiras, das 14 às 17
horas; Prof.ª Patrícia, Segundas-Feiras das 19 às 21 horas; Prof. Walter, sextas-feiras, das 19 às 22 horas;
Prof.ª Queila, quintas-feiras das 9 às 11 horas; João, terças-feiras, das 10 às 12 horas; Prof. Robinson, para
Física Matemá�ca, segundas-feiras das 19 às 20 horas, para Eletrônica Básica, terças-feiras das 19 às 20
horas, para Laboratório de Física Moderna, sábados das 14 às 15 horas; Prof. Antonio, quintas-feiras, das
14 às 16 horas. Prof. Vanessa, terças-feiras, das 17 às 19 horas. Prof. Ricardo, quartas-feiras das 17 às 19
horas; Prof. Carlos, sextas-feiras, das 14 às 16 horas, Prof. Marconi, quartas e quintas-feiras das 15 às 16
horas; Prof. Marco, segundas-feiras, das 17 às 19 horas; Os horários foram colocados em votação e
aprovado por unanimdade. Décimo Item de Pauta. Horário semestral a�vidades docentes
ensino/pesquisa/extensão. Os professores Patrícia Matos Viana de Almeida, João Ba�sta Diniz, Marco
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Polo, Queila da Silva Ferreira, Antônio Francisco Cardozo, Carlos Mergulhão Júnior, Vanessa Delfino
Kegler, Walter Trennepohl Júnior, Francisco de Assis Pinto Cândido entregaram seus Horários Semestrais
de A�vidades. Os horários foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Às onze horas e
dezessete minutos foi registrada a saída do prof. Walter, pois ele está em a�vidade de Comissão de Bolsa
Mestrado, com a�vidades urgentes. Décimo Primeiro Item de Pauta. Processo nº.
999119573.000009/2019-59 - Aproveitamento de Disciplinas Osiel - Relator Carlos Mergulhão Junior.
A presidente leu o parecer, o Relator explicou seu relato e parecer. O parecer foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. Neste momento o Prof. Carlos ainda informou que esse �po de relato é
complicado de fazer com pouco tempo. Nesse sen�do a Prof.ª Patrícia explicou que a SERCA encaminhou
aos Departamentos diversos requerimentos recebidos desde dezembro de 2018 para fazer as a�vidades.
Foi informado ainda que os requerimentos serão todos respondidos à SERCA no CONSEC na quinta-feira,
por isso essa agilidade em concluir essas solicitações. Foi manifestado descontentamento de todos, com
relação ao fato de o departamento receber os pedidos atrasados e com o atraso nos pedidos feitos na
Secretaria, causando o acúmulo de requerimentos e alterando o fluxo processual do
departamento. Décimo Segundo Item de Pauta. Processo nº. 999119573.000006/2019-15 -
Aproveitamento de Disciplinas Claudinei - Relator Antonio Francisco Cardozo. A presidente leu oparecer
que foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Décimo Terceiro Item de Pauta. Processo nº.
999119573.000013/2019-17 - Aproveitamento de Disciplinas Clayton - Relator Francisco de Assis Pinto
Cândido. O processo foi re�rado de pauta para posterior deliberação. Décimo Quarto Item de
Pauta. Aluno especial Processo 999119573.000107/2019-96 - Carlos Henrique Souza Costa - Disciplina
Introdução à Física. Foi verificado que no sistema a disciplina está sendo ofertada, mas as aulas estão
sendo desenvolvidas junto com a turma de Mecânica A. O assunto foi discu�do e DEFERIDO o pedido,
desde que ele curse a disiciplina de Mecânica A que é equivalente a Introdução a Física. Colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Sendo que o processo será encaminhado para deliberação no
Conselho de Campus. Décimo Quinto Item de Pauta. Disciplina especial
Processo 999119573.000113/2019-43. A presidente informou sobre os pedidos e a situação dos
acadêmicos. Ao pedido de Cálculo Diferencial, da discente Raiara, foi DEFERIDO, consequentemente os
demais pedidos para essa disciplina. O assunto foi discu�do, e como os professores Walter e Marco não
par�ciparam da divisão de disciplinas especiais do semestre anterior, foi sugerido pelo Conselho que eles
dividam a disciplina de Cálculo Diferencial. Foi deliberado que a Chefe do Departamento verificará a
possibilidade para posterior deliberação em reunião extraordinária; Com relação ao pedido de disciplina
especial de Introdução a Física Quan�ca de Juliane Esteves Evangelista, é INDEFERIDO, pois ela não se
enquadra na condição de concluinte. As duas decisões foram colocadas em votação e aprovado por
unanimidade. Às onze horas e trinta e cinco minutos foi registrada a saída do Prof. Carlos, para resolver
assuntos relacionado a documentos da Bolsa  de Mestrado. Décimo Sexto Item de Pauta. Norma�zar o
protocolo de requerimentos dos alunos no Departamento. A Presidente informou que a par�r de agora
os departamentos receberão os requerimentos dos alunos e com isso, se faz necessário estabelecer a
maneira que os recebimentos desses requerimentos  ocorrerão. Foi discu�do e sugerido que será
colocado no site do departamento o formulário, bem como um passo a passo com instruções de como
proceder com seus pedidos, onde deverá preencher seu requerimento, assinar e em seguida, caso
prefira, digitalize e envie para o e-mail que será criado para tal, ou poderão ainda entregar pessoalmente
no departamento seus pedidos. O assunto foi discu�do e aprovado por unanimidade. Décimo Sé�mo
Item de Pauta. Pedidos de Inclusão de Disciplina. Requerimentos dos Acadêmicos: Frezarim Santana
Pessoa - Disciplina Equações Diferenciadas Aplicadas na Física; Robson Ferreira de Souza - Disciplina
TCC; Waliston Vieira Candido - Disciplina Tecnologias Aplicadas. E processo do
SEI 999119573.000105/2019-05, Acadêmico Franklyn Cassiano Mar�ns dos Santos - Disciplinas: Cálculo
II, Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II; Ronaldo Adriano do Nascimento - Disciplinas:
Seminários em História da Física, Mecânica Clássica I e Eletromagne�smo; Antonio Alves Pena -
Disciplinas: Estágio Supervisionado I ; Helio de Souza dos Santos - Disciplinas: Calculo II; Suzana Cris�na
Fisher - Disciplina: TCC; Ricardo Bezerra - Disciplinas: Óp�ca, Eletricidade e Magne�smo, Física
Experimental I (turma A), Equações Diferencias Aplicadas a Física; Pamella Na�elly Almeida - Disciplina
Mecânica Clássica I;Crislayne Gonçalves - Disciplina Estágio Supervisionado II e LIBRAS; Marcilene da Silva
- Disciplina Legislação Educacional. Após Discussão, como há disponibilidade de vagas em todas as
turmas requeridas, os pedidos foram aprovados por unanimidade. Décimo Oitavo Item de
Pauta. Pedidos de Reintegração de Curso; a) Romildo Garcia Ba�sta; b) Airton Rodrigues do Nascimento
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Junior.  c) Eliton Trindade Gomes. d) Luciene Ferreira da Silva; e) Eliene Gonçalves Lemos; e) Cláudio
Frederico Boa; f) William Jatobá Trindade; g) Je�er Gonçalves dos Santos; h) Cleison Trindade Gomes; Os
pedidos foram analisados e discu�dos e aprovados por unanimidade nos termos constantes nos
requerimentos dos alunos, para as disciplinas que estão sendo ofertadas. Décimo Nono Item de
Pauta. Pedidos de Quebra de Pré-Requisitos; a) Franklyn Cassiano Mar�ns dos Santos - Fundamentos de
Programação e Eletromagne�smo I. b) Douglas Alves da Silva - Fundamentos de Programação e Álgebra
Linear. c) Pamella Nathielle Almeida de Oliveira - Mecânica Clássica. d) Frezarim Santana Pessoa - Cálculo
II e Física Experimental I. Após análise e discussão dos pedidos, todos foram deferidos, e aprovados por
unanimidade, nos termos constantes nos requerimentos dos alunos. Vigésimo Item de Pauta. Pedidos de
Disciplina Especial. Acadêmico Gilmar Milani Mendes - Disciplina Cálculo Diferencial; Acadêmico Antonio
Alves Pena - Disciplina Cálculo Diferencial; Acadêmico Valdenice Liliane Luiz - Disciplina Cálculo
Diferencial. Acadêmico Raiara Fegueredo Lopes - Disciplina Cálculo Diferencial; Acadêmico Juliane Estevo
Evangelista - Disciplina Introdução a Física Quân�ca. Decisão já proferida juntamente com o item décimo
quinto. Deferidos os pedidos de Cálculo Diferencial, visto que a acadêmica concluinte Raiara precisa da
disciplina, sendo assim os demais também poderão cursar. Vigésimo Primeiro Item de Pauta. Pedido de
Equivalências Célia de Andrade Silva. A Presidente explanou sobre o pedido e análise feita por ela, leu as
equivalências, o parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Vigésimo Terceiro Item
de Pauta.  Solicitação de Dispensa da acadêmica Carla Marcela da Silva Vieira. Como apresentado nos
informes foi solicitado informações para SERCA que está averiguando junto a DIRCA como proceder.
Nesse sen�do, foi discu�do no departamento, que deverá ser disponibilizado nas sextas-feiras disciplinas
com maiores cargas horárias, para que se tenha um dia que o aluno frequente a aula. Ficou definido
ainda, que só terão o bene�cio, alunos que comprovem sua condição, mediante documentos, conforme
legislação. O assunto foi discu�do e a decisão foi aprovada por unanimidade. Vigésimo Quarto Item de
Pauta.  Aproveitamento de Disciplinas Cassia Eder de França Ladeira. A Presidente explanou sobre o
pedido e análise feita por ela, leu seu parecer foi colocado em votação e aprovado  por
unanimidade. Vigésimo Quinto Item de Pauta. Nomeação dos membros discentes do Conselho de
Usuários do laboratório Didá�co de Física. A Presidente passou a palavra ao Conselheiro Guilherme para
pronunciamento, no qual indicou como membros os discentes Lindonil Lopatria e Douglas Alves. O
nomes foram discu�dos e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e
um minuto a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Aline Cris�na
Helfenstein, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

LISTA DE PRESENTES

Disc. Alex Bonfim Siqueira

Prof. Antônio Francisco Cardozo

Prof. Carlos Mergulhão Júnior

Prof. Francisco de Assis Pinto Cândido

Disc. Guilherme Aparecido da Silva Felício

Prof. João Ba�sta Diniz

Prof. Marco Polo Moreno de Souza (afastamento)

Prof. Marconi Henrique Xavier da Costa

Prof. Queila da Silva Ferreira

Prof. Quesle da Silva Mar�ns (afastamento)

Prof. Patrícia Matos Viana de Almeida

Prof. Ricardo de Sousa Costa

Prof. Robinson Viana Figueroa Cadillo

Prof. Vanessa Delfino Kegler

Prof. Walter Trennepohl Júnior
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Téc. Adm. Aline Cris�na Helfenstein

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA HELFENSTEIN, Técnico Administra�vo,
em 13/03/2019, às 18:29, 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 JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 13/03/2019, às 18:32,
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 QUEILA DA SILVA FERREIRA, Docente, em 13/03/2019, às
18:36, 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 PATRICIA MATOS VIANA DE ALMEIDA, Chefe de
Departamento, em 13/03/2019, às 19:13, 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 CARLOS MERGULHAO JUNIOR, Docente, em 14/03/2019,
às 12:34, 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 ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO, Docente, em
14/03/2019, às 15:24, 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 FRANCISCO DE ASSIS PINTO CANDIDO, Docente, em
14/03/2019, às 15:50, 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 Guilherme Aparecido da Silva Felicio, Usuário Externo,
em 14/03/2019, às 17:08, 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 ANTONIO FRANCISCO CARDOZO, Docente, em
15/03/2019, às 09:24, 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 RICARDO DE SOUSA COSTA, Vice-Chefe de
Departamento, em 15/03/2019, às 11:55, 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 MARCONI HENRIQUE XAVIER DA COSTA, Técnico
Administra�vo, em 15/03/2019, às 12:30, 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 WALTER TRENNEPOHL JUNIOR, Docente, em 15/03/2019,
às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DELFINO KEGLER, Docente, em 15/03/2019, às
19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0086526 e
o código CRC 9887069B.
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