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 Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quatro reuniram-se na sala 907 os 
componentes da Comissão Especial do CTI professor Alexandre Vasconcelos Leite, o 
servidor técnico administrativo Luiz Guilherme Nieuwland de Oliveira, a professoras Marise 
Xavier Gonçalves, o representante discente Diego Albino Martins. Ausente a professora 
Margareth Cozzensa da Silva. Às 17h45min o prof Alexandre deu por aberta a reunião. O 
primeiro assunto foi o recebimento via protocolo dos requerimentos de inscrição das chapas 
para o processo de pesquisa de opinião para Diretor do CTI 2005-2009. O único requerimento 
recebido do protocolo foi do professor Delnir Monteiro de Lemos. Após verificação do 
requerimento, do currículo e sua proposta, a comissão homologou por unanimidade o nome 
do professor Delnir Monteiro de Lemos. O segundo assunto tratou da solicitação do Diretor do 
CTI, professor José Luiz Lima de Azevedo para que fossem procedidas correções nas atas 1, 
2 e 3 referentes ao termo “CODEPE” por “CONSUN”. A proposta do professor Delnir foi 
divulgada junto ao mural destinado pela Comissão à pesquisa de opinião, para que a 
comunidade do CTI possa tomar conhecimento desta. O último assunto foi a discussão do 
encaminhamento ao Colegiado da homologação do nome do professor Delnir Monteiro de 
Lemos como Diretor do CTI para o período 2005-2009, já que foi o único inscrito para a 
pesquisa de opinião. A comissão aprovou por unanimidade pelo encaminhamento e propõe 
ao Colegiado que seja extinto o atual cronograma de eventos aprovado em reunião dia 
24/09/2004. Nada  mais tendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a 
presente reunião. Do que para constar eu, Alexandre Leite lavrei a presente ata que após lida 
e aprovada será assinada pelos presentes. 

 


