
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – BOLETIM DE SERVIÇO
ANO XLIII – N.° 191 13/12/2013  SEÇÃO II                                 PÁG. 017 

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO GGV, N°. 04 de 03 de dezembro de 2013. 

EMENTA:   Retificação da Determinação de Serviço
GGV No. 03/2012 de 07 de agosto de 
2012.

A Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense, no 
uso de suas atribuições, 

RESOLVE:

1- Substituir a Professora LUCIANE FERREIRA ALCOFORADO, Matrícula SIAPE no 2249078, 
na composição da Comissão de Atividades Complementares do Curso de Graduação em Estatística da 
UFF;

2- Designar a Professora ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA, Matrícula SIAPE 311331 para 
compor a Comissão de Atividades Complementares do Curso de Graduação em Estatística da UFF.

Esta DTS entrará em vigor na data de sua publicação. 

ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA 
Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística 

# # # # # # 

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO MGV, Nº. 005 de 02 de dezembro de 2013. 

       
EMENTA:  Designação da presidência da Comissão de 

Estágio Supervisionado em Medicina
Veterinária.

O Coordenador do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, no uso de suas atribuições 
legais.

RESOLVE:

1- Designar a professora Maria Cristina Nobre e Castro, matrícula SIAPE 0311218, como presidente da 
Comissão de Estágio Supervisionado (COES) do Curso de Graduação em Medicina Veterinária,
correspondente ao último período do curso. 

Esta DTS entrará em vigor a partir desta data.

LEILA GATTI SOBREIRO 
Coordenadora do Curso de Graduação 

 em Medicina Veterinária
# # # # # # 

Mandato da Ana Beatriz
encerrado em 24/6/2015,
conforme registrado na ata
da 35ª Reunião Ordinária do
colegiado GGV de 26/5/2014
e BS-2015-098 p. 24

Ana Maria
Realce
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DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO GGV, N0. 08 de 25 de junho de 2015. 

 
       
A Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense, no 
uso de suas atribuições,  
 

RESOLVE: 
 

1- Designar os professores ANA MARIA LIMA DE FARIAS, matrícula SIAPE 311506, 
LUDMILLA DA SILVA VIANA JACOBSON, matrícula SIAPE 2581866, e MOISÉS LIMA DE 
MENEZES, matrícula SIAPE 1330778, para compor a Comissão de Atividades Complementares 
(CAC), ligada à Coordenação do Curso de Graduação em Estatística. 
 
2- A Comissão de Atividades Complementares (CAC) terá mandato de 2 (dois) anos, sendo possível 
sua recondução. 
 
Esta DTS entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA 

Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística 
# # # # # # 

 
 
 
 
 

 
DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO GGV, Nº. 09 de 25 de junho de 2015 

 
 
A Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística da Universidade Federal Fluminense, no 
uso de suas atribuições,  
 

RESOLVE: 
 

1- Designar os professores WILSON CALMON ALMEIDA DOS SANTOS, Matrícula SIAPE 
2197625, PATRICIA LUSIÉ COELHO VELOZO, matrícula SIAPE 1805333, e ANA BEATRIZ 
MONTEIRO FONSECA, Matrícula SIAPE 311331, na composição da Comissão de Orientação 
Acadêmica (CAC) do Curso de Graduação em Estatística da UFF. 
 
2- A Comissão de Orientação Acadêmica terá mandato de 2 (dois) anos, sendo possível recondução. 

 
Esta DTS entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. 
 

ANA BEATRIZ MONTEIRO FONSECA 
Coordenadora do Curso de Graduação em Estatística 

# # # # # # 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANA MARIA
Linha
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