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ATA DA 12ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 1 
REALIZADA EM 09/06/2021 2 

   3 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte um, com inicio às nove horas e quatorze 4 

minutos, via webconferência pelo Google Meet, realizou-se a Décima Segunda Assembleia 5 

do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras (DEA/UFLA), 6 

sob a presidência do professor Luiz Gonsaga de Carvalho, Chefe do DEA/UFLA, com a 7 

presença do(a)s professore(a)s Aerica Cirqueira Nazareno, Ednilton Tavares de Andrade, 8 

Felipe Schwerz, Flávio Meira Borém, Frederico Faúla de Sousa, Gabriel Araújo e Silva 9 

Ferraz, Leonardo Schiassi, Mirléia Aparecida de Carvalho,  Giselle Borges de Moura,  Sérgio 10 

Teixeira da Silva, Luciana Barbosa de Abreu  e Alessandro Torres Campos, Servidor(a) 11 

técnico- administrativo Silas Sebastião Domingues e Helem Cristina do Carmo Naves, como 12 

convidados, a professora Priscilla Abreu Pereira Ribeiro e professor Fábio Lúcio Santos, 13 

ambos do Departamento de Engenharia (DEG). O presidente agradeceu a presença de todos 14 

e, em seguida, deu início à primeira Assembleia de dois mil e vinte um do DEA/UFLA de 15 

acordo com a seguinte pauta: 1) Lançamento da Logomarca do Departamento de 16 

Engenharia Agrícola: O professor Luiz Gonsaga de Carvalho concedeu a oportunidade de 17 

pronunciamento à professora Mirléia Aparecida de Carvalho, que conduziu todo processo de 18 

criação dessa logomarca, como presidente da comissão conforme a Portaria Nº 051 de 29 de 19 

setembro de 2020 emitida pela chefia do departamento em questão. A professora Mirléia 20 

Aparecida de Carvalho apresentou todos os participantes dessa comissão, que desencadeou 21 

todo o trabalho de escolha da logomarca do DEA. A professora cumprimentou a todos os 22 

participantes, em seguida pediu licença para fazer uma apresentação em Power Point que teve 23 

como Titulo Logomarca e/ou Logotipo do Departamento de Engenharia Agrícola da UFLA 24 

(DEA/UFLA). Nessa apresentação foi comentado sobre o histórico de todo o processo de 25 

criação, seleção e resultado final da Logomarca. Na data de 29/09/2020 a chefia/DEA emitiu 26 

a portaria supracitada que estabeleceu a comissão organizadora para realizar o processo de 27 

criação da logomarca para o DEA. Os membros escolhidos foram: professora Mirléia 28 

Aparecida de Carvalho (presidente), professores Frederico Faúla de Sousa, Gabriel Araújo e 29 

Silva Ferraz, Leonardo Shiassi, e o servidor técnico-administrativo Silas Sebastião 30 

Domingues. Esses membros escolhidos estabeleceram a data de 30/11/2020 para conclusão 31 

dos trabalhos. Dessa forma, no dia 20/10/2020 foi publicado o Edital Nº 04/2020/DEA/UFLA 32 

do Concurso para criação da Logomarca e/ou Logotipo do Departamento de Engenharia 33 

Agrícola UFLA tendo o resultado final previsto para ocorrer em 30/11/2020. Durante o 34 

processo, no dia 27/10/2020 a chefia/DEA emitiu a Portaria Nº 55 que estabeleceu a 35 

comissão julgadora do processo de criação da logomarca para o DEA. Os membros dessa 36 

comissão consistiram, além daqueles constantes na portaria N. 51, contando também com a 37 

participação das professoras Priscilla Abreu Pereira Ribeiro (DEG) e Luciana Barbosa de 38 

Abreu (DEA). Contudo, como essa data não poderia ser findada a comissão solicitou que se 39 
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fizesse uma retificação do Nº 04/2020/DEA/UFLA, pelo motivo da falta de secretária no 40 

DEA (licença médica) e o prazo insuficiente para finalização do concurso. Por isso, foi 41 

prorrogada a data de conclusão do resultado parcial que passaria para 19/03/21, sendo o 42 

resultado final emitido em dia 29/03/2021. O processo foi conduzido através de uma 43 

inscrição, em que os autores enviaram os documentos definidos no Edital para o e-mail 44 

dea@ufla.br. Em seguida, o professor Luiz Gonsaga de Carvalho, Chefe do DEA, 45 

desempenhou todos os procedimentos burocráticos necessários para realização do concurso, 46 

como: recebimento dos e-mails, geração de um número de inscrição, criação de uma pasta 47 

para cada autor (contendo a ficha de inscrição e termo de cessão dos direitos autorais), 48 

verificação se existia identificação do autor nos documentos, que seriam compartilhados 49 

(artes e descrição), e após todos esses trâmites, os documentos eram compartilhados com a 50 

comissão. O processo foi dividido em duas fases, sendo que, na primeira fase a comissão 51 

julgadora avaliou as artes conforme os critérios estabelecidos no Edital, e na segunda fase a 52 

comunidade do DEA iria, através de votação simples, escolher entre os três primeiros 53 

colocados (via campus virtual). Porém, como só teve um único vencedor, a segunda fase não 54 

foi efetuada. A presidente da comissão professora Mirléia Aparecida de Carvalho 55 

encaminhou o resultado para o professor Luiz Gonsaga de Carvalho, o qual providenciou a 56 

publicação (https://dea.ufla.br).  As comissões, organizadora e julgadora, não identificaram 57 

os autores durante o processo de avaliação até a conclusão dos trabalhos da comissão em 58 

29/03/2021. Com a conclusão dos trabalhos e para efeito de publicação, o professor Luiz 59 

Gonsaga de Carvalho deu o encaminhamento de publicação do resultado do concurso 60 

divulgando à comissão e ao público em geral, a autoria da Logomarca vencedora sendo do 61 

professor Flávio Meira Borém, professor do próprio DEA. O autor vencedor fez um manual 62 

visual com versões e cores, sendo as versões:  reduzida, normal e ampliada, contendo as 63 

seguintes cores: colorida, cinza e preto e branco, vale ressaltar que todos do DEA terão o 64 

acesso ao manual visual de identidade da logomarca. Para finalizar a apresentação a 65 

professora Mirléia Aparecida de Carvalho agradeceu a todos os colaboradores: Prof. Flávio 66 

Meira Borém (Autor da logomarca), aos membros das comissões organizadora e julgadora, 67 

professore(a)s Frederico Faúla de Sousa, Gabriel Araújo e Silva Ferraz, Leonardo Shiassi, 68 

Luciana Barbosa de Abreu, Priscilla Abreu Pereira Ribeiro e o servidor técnico-69 

administrativo Silas Sebastião Domingues e ao chefe do DEA, professor Luiz Gonsaga de 70 

Carvalho. Em seguida, a professora Mirléia Aparecida de Carvalho parabenizou o autor 71 

vencedor, professor Flávio Meira Borém. Prosseguindo o professor Luiz Gonsaga de 72 

Carvalho ofereceu a oportunidade de pronunciamento para todos os participantes da 73 

assembléia. 2) Manifestações dos participantes da reunião: A professora Priscilla Abreu 74 

Pereira Ribeiro foi a primeira que se manifestou, fazendo o agradecimento por participar da 75 

comissão julgadora.Essa também, parabenizou o professor Flávio Meira Borém pela 76 

elaboração da logomarca que fará parte do dia a dia de todo(a)s do DEA/UFLA. O professor 77 

Frederico Faúla de Sousa foi o segundo a se manifestar, proferindo um agradecimento ao 78 
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Professor Luiz Gonsaga de Carvalho por conceder a oportunidade de participar da comissão 79 

organizadora. Além disso, o Professor Frederico parabenizou o Flávio Meira Borém, dizendo 80 

que a logomarca representava muito bem o DEA, também, acrescentou que ficou admirado 81 

com o ganhador, devido o mesmo ser um servidor de longo tempo atuante no DEA 82 

mostrando mais uma vez sua atuação e importância no DEA. Acrescentou dando ênfase ao 83 

talento, dedicação e bom gosto do vencedor do concurso da logomarca do DEA. O Professor 84 

Gabriel Araújo e Silva Ferraz elogiou a Logomarca vencedora, disse que, era a mais 85 

bonita, além de representar bastante o DEA/UFLA. Também enfatizou que teve grata 86 

satisfação por essa Logomarca ter sido criada por um membro do próprio DEA. O professor 87 

Gabriel Araújo e Silva Ferraz parabenizou o professor Flávio Meira Borém pelo excelente 88 

trabalho, além de cumprimentar a todo(a)s o(a)s participantes. O Servidor técnico-89 

administrativo Silas Sebastião Domingues manifestou via chat que fez das palavras dele a 90 

de todo(a)s o(a)s que se pronunciaram até aquele momento, além de tudo, o mesmo 91 

agradeceu à comissão avaliadora e julgadora por ter participado do processo  em pleito. Após 92 

essa as manifestações, o professor Luiz Gonsaga concedeu a oportunidade de 93 

pronunciamento ao professor Flávio Meira Borém (Autor da Logomarca), o qual, agradeceu 94 

ao presidente e a todo(a)s que estavam participando desta reunião. O professor Flávio Meira 95 

Borém disse que estava muito feliz de ouvir todos os elogios, e mais alegre ainda em 96 

retribuir ao DEA, mesmo que seja simbolicamente, tudo o que havia recebido durante toda a 97 

sua carreira profissional ao longo de muitos anos. O professor contou que sempre teve 98 

vontade de deixar um legado para a UFLA. Isso o motivou a participar do Edital Nº 99 

04/2020/DEA/UFLA (concurso para criação da Logomarca e/ou Logotipo do DEA/UFLA), 100 

por conseguinte, o mesmo aproveitou essa oportunidade de criar algo diferente, fora do seu 101 

trabalho (métier) e conforto, outrossim, deixar algo para o futuro, sendo que tudo isso foi 102 

sinalizado na logomarca. Também, comentou sobre a palavra utilizada pelo professor 103 

Frederico Faúla de Sousa (representação do grupo). O vencedor disse que, a idéia era criar 104 

um logotipo que representasse todo o departamento atualmente e futuramente, oferecendo 105 

uma indicação de pertencimento ao DEA. Em seguida o professor Flávio Meira Borém 106 

compartilhou a explicação do processo de criação da logomarca do DEA, apresentando a 107 

justificativa conceitual, ressaltando que, o Logotipo vencedor busca integrar a missão, visão e 108 

os valores do DEA em uma única imagem capaz de transmitir conhecimento, excelência, 109 

ética, responsabilidade socioambiental e respeito ao patrimônio. Nessa apresentação foi 110 

comentado sobre o respeito ao patrimônio histórico do departamento e da universidade, a 111 

proposta remete, de forma modernizada, a imagem da engrenagem do logotipo que por 112 

muitos anos foi usado no Departamento de Engenharia (DEG). No entanto, agrega 113 

simbolicamente uma folha estilizada representando a transformação do DEG no novo 114 

Departamento de Engenharia Agrícola. Ademais, as cores e fontes usadas respeitaram a 115 

identidade visual da universidade. A Universidade Federal de Lavras aparece no centro do 116 

Logotipo trazendo consigo tanto a marca consagrada que indica a seta para o futuro como a 117 
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mensagem de integração e pertencimento a UFLA.  De tal maneira que tanto a engrenagem 118 

quanto a folha, ou seja, a engenharia e o setor agrícola são cíclicos e estão em constante 119 

movimento remetendo assim, aos vários conceitos presente na missão e valores do 120 

departamento, tais como: prestação de serviços à comunidade, empreendedorismo sustentável 121 

e inovação. A união dos símbolos representados pela engrenagem e folha, com o foco na 122 

UFLA e no futuro, fornece a visão maior do DEA de ser reconhecido pela qualidade de suas 123 

pesquisas, excelência no ensino e extensão universitária. O professor Flávio Meira Borém 124 

comentou ainda que, ao criar esse logotipo a sua intenção era fazer uma ligação com os 125 

professores que o antecederam e aos futuros que virão compor o DEA. Novamente, o 126 

professor enfatizou a sua gratidão pelo departamento, logo, esse destaca que a sua criação 127 

(logotipo) foi uma forma de contribuição e agradecimento ao DEA, pois, esse trabalho foi 128 

voluntário, assim o professor Flávio Meira Borém finalizou a sua apresentação. No 129 

decorrente, o professor Luiz Gonsaga de Carvalho parabenizou e agradeceu ao professor 130 

Flávio Meira Borém pela contribuição (criação do logotipo) realizada para o departamento, 131 

além disso, o presidente comentou sobre a identidade da logomarca,  resgatando a história do 132 

DEA, o mesmo disse que esse manifesto, além de pessoal, foi realizado em nome da chefia 133 

do Departamento de Engenharia Agrícola. Dando continuidade aos manifestos, o professor 134 

Leonardo Shiassi que também fez parte da comissão organizadora do processo de criação da 135 

logomarca para o DEA, cumprimentou a todo(a)s o(a)s colegas desta reunião e parabenizou o 136 

professor Flávio Meira Borém pela excelente logomarca, ainda comentou que a mesma era 137 

criativa e representativa, pois lembrava toda a história do DEA/UFLA. Também parabenizou 138 

a professora Mirléia Aparecida de Carvalho pela condução dos trabalhos na comissão 139 

avaliadora e julgadora e demais membros. Por sua vez, o professor Felipe Schwerz 140 

parabenizou o professor Flávio Meira Borém via chat, dizendo que, a logomarca ficou muito 141 

bonita. Em sequência pediu a licença para se retirar, pois iria retornar as suas aulas. 3) 142 

Apresentação do certificado de criação da Logomarca do DEA: Foi solicitado pelo 143 

presidente que a professora Mirléia Aparecida de Carvalho projetasse o certificado concedido 144 

ao professor Flávio Meira Borém como vencedor do concurso para criação da Logomarca do 145 

DEA. O presidente fez uma leitura do certificado para todo(a)s o(a)s presentes da reunião, 146 

disse também que o mesmo seria impresso e assinado pela professora Mirléia Aparecida de 147 

Carvalho (presidente da Comissão avaliadora e Julgadora) e pelo professor Luiz Gonsaga de 148 

Carvalho (Chefe do Departamento de Engenharia Agrícola) para oportunamente ser entregue 149 

em mãos ao vencedor. O chefe do DEA comentou que o certificado era o primeiro 150 

documento oficial emitido pelo Departamento de Engenharia Agrícola postando a nova 151 

Logomarca de autoria do professor Flávio Meira Borém e o segundo documento oficial 152 

emitido pelo DEA apresentando a nova Logomarca seria a ata desta reunião, e assim por 153 

diante. O presidente comentou que em breve a Logomarca estará disponível a todo(a)s o(a)s 154 

integrantes do DEA mediante aos direitos autorais concedidos ao Departamento de 155 

Engenharia Agrícola sob a assinatura do professor Flávio Meira Borém (Autor), vale ressaltar 156 
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que serão disponibilizados os logotipos estilizados para que todos os integrantes do DEA 157 

possam utilizá-los nos seus documentos.  O professor Flávio Meira Borém sugeriu incluir o 158 

manual de identidade de uso da Logomarca no site do departamento. Subsequente, o 159 

professor Luiz Gonsaga de Carvalho concedeu a oportunidade de pronunciamento a todos os 160 

demais participantes da reunião em questão. 4) Continuidade das manifestações dos 161 

participantes da reunião: o professor Fábio Lúcio Santos cumprimentou a todo(a)s o(a)s 162 

colegas da reunião e parabenizou as pessoas envolvidas na comissão de avaliadora e 163 

julgadora, principalmente o vencedor da logomarca, professor  Flávio Meira Borém. O Fábio 164 

Lúcio Santos acrescentou que o logotipo era de muito bom gosto, por ser uma imagem 165 

marcante que representa o DEA. Além disso, comentou que fez parte do DEG como egresso 166 

por ser Engenheiro Agrícola, sendo aluno inclusive do professor Flávio Meira Borém, no 167 

decorrente parabenizou a todos pela condução e pelo processo, deixando um forte abraço. 168 

Novamente o professor Luiz Gonsaga de Carvalho a continuidade de manifestações pelos 169 

presentes, inclusive pelo chat. A professora Giselle Borges de Moura realizou a sua 170 

manifestação via chat, dizendo: “Parabéns ao Prof. Flávio Meira Borém pela logomarca, 171 

agora nosso departamento tem uma identidade à altura do que oferecemos”. O chefe do DEA 172 

agradeceu a professora Giselle Borges Moura, dizendo que a mesma estava representando a 173 

coordenação do Setor de Construções e Ambiência. Em seguida, o professor Sérgio Teixeira 174 

da Silva cumprimentou a todo(a)s da reunião, e parabenizou o professor Flávio Meira 175 

Borém, e toda a equipe que conduziu seleção da imagem (logomarca); disse também que, o 176 

vencedor teve um excelente bom gosto e capacidade de reunir em um pequeno símbolo, tudo 177 

aquilo que representa a formação de pessoas que irão conduzir, de certa forma, o futuro desse 178 

País, produzindo alimentos, estadia para as pessoas em locais onde residem, com qualidade 179 

de vida, segurança alimentar e esperança num futuro melhor. Acrescentou ainda, que a 180 

logomarca representava o DEA/UFLA internamente e externamente nos trabalhos do 181 

cotidiano, realizados pelos membros do departamento em questão. O professor Sérgio 182 

Teixeira da Silva ainda estendeu os parabéns para a comissão avaliadora e julgadora, por ter o 183 

discernimento de identificar essas características em uma logomarca tão bem pensada, bonita 184 

e representada, a qual foi feita pelo professor Flávio Meira Borém. O mesmo também 185 

agradeceu ao vencedor pela iniciativa de criar o logotipo. O presidente agradeceu o manifesto 186 

do professor Sérgio Teixeira da Silva e disse que o mesmo representava o setor de 187 

Geomática. Consecutivo, o Subchefe professor Ednilton Tavares de Andrade 188 

cumprimentou a todo(a)s o(a)s presentes na reunião, ressaltou que ficou muito impressionado 189 

e feliz com a logomarca. Em seguinte, parabenizou a comissão avaliadora e julgadora e ao 190 

professor Luiz Gonsaga de Carvalho pela condução desses trabalhos, e ao autor Flávio Meira 191 

Borém pelo seu trabalho muito bem realizado. O professor Ednilton Tavares de Andrade 192 

comentou novamente que ficou impressionado e satisfeito em ver o resultado final, 193 

acrescentou ainda que, o logotipo ficou muito bonito e representativo, agregando o 194 

pensamento do DEA e preservando o passado (história do departamento). O subchefe ainda 195 
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frisou o seu parabéns e o agradeceu pela criação do símbolo, dizendo que o logotipo fazia os 196 

integrantes do departamento se sentirem inseridos no mesmo, logo, a logomarca representava 197 

bastante todo trabalho desenvolvido no DEA. Novamente, agradeceu a doação e o tempo de 198 

trabalho com toda a criatividade doada para todo(a) no desenvolvimento dos trabalhos. O 199 

presidente caminhando para a finalização da reunião, disse que as palavras de todo(a)s o(a)s 200 

colegas que se manifestaram são suas também. Parabenizou o professor Flávio Meira Borém 201 

de fazer essa proposta (Logomarca), que identifica e representa o departamento, 202 

acrescentando a sua satisfação, pelo fato da criação ter sido desenvolvida por um colega do 203 

próprio DEA. O presidente comentou que o vencedor é um grande conhecedor da história do 204 

departamento, e isso deve ter contribuído bastante para que o professor Flávio Meira Borém 205 

fizesse essa proposição. O chefe do DEA manifestou que conforme a professora Mirléia 206 

Aparecida de Carvalho citou, o mesmo tinha sido a única pessoa que teve acesso às inscrições 207 

devido, nesse período, a secretária do DEA estava em licença médica, portanto, todo o 208 

processo foi acompanhado pelo próprio chefe. Durante o processo de inscrição, houveram 209 

duas propostas, porém, uma dessas foi cancelada. O presidente comentou que caso a outra 210 

inscrição não fosse cancelada, o mesmo iria se abster da votação, para escolher a melhor 211 

Logomarca, pelo fato do conhecimento dos autores inscritos. Portanto, a comissão decidiu 212 

muito bem a escolha dessa logomarca. Sendo assim, o chefe do DEA agradeceu ao professor 213 

Flávio Meira Borém pela autoria do logotipo, que agora virou uma marca do departamento. 214 

Em seguida agradeceu a professora Mirléia Aparecida de Carvalho que esteve à frente desta 215 

comissão, organizando todo o processo de elaboração do edital, sugestão de composição da 216 

comissão julgadora e que conduziu muito bem esse trabalho, juntamente com todos o(a)s 217 

colegas que participaram da comissão. O presidente mencionou os nomes de todos os 218 

envolvidos na comissão, como: professor Frederico Faúla de Sousa, Gabriel Araújo e Silva 219 

Ferraz, Leonardo Shiassi, Mirléia Aparecida de Carvalho (presidente), Silas Sebastião, 220 

Luciana Barbosa de Abreu e Priscilla Abreu Pereira Ribeiro. Logo em seguida, o professor 221 

Luiz Gonsaga de Carvalho ainda deixou em aberto as manifestações, em especial àqueles que 222 

ainda não se tinham pronunciado.  Nisso, o professor Alessandro Torres Campos comentou 223 

via chat dizendo: “Parabéns pelo trabalho abnegado de pessoas que a gente sabe, que são 224 

muito ativas e ocupadas; é um resultado muito bom, de que teremos conosco no nosso dia a 225 

dia dos próximos anos”. O presidente agradeceu as palavras do professor. Alessandro Torres 226 

Campos que foram dedicadas ao professor Flávio Meira Borém (Autor da Logomarca).  A 227 

professora Mirléia Aparecida de Carvalho se manifestou para fazer as considerações 228 

finais, dizendo que toda a comissão agradecia à confiança da equipe do DEA, por deixá-229 

lo(a)s conduzir os trabalhos, a presidente da comissão agradeceu novamente a colaboração do 230 

professor Flávio Meira Borém (Autor) e ao professor Luiz Gonsaga de Carvalho pela 231 

condução do processo como chefe de departamento. O presidente agradeceu novamente a 232 

Mirléia Aparecida de Carvalho, e citou o slogan de campanha da proposta de condução da 233 

administração do departamento (Unidos pelo DEA), ainda acrescentou que todos devem 234 
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trabalhar na unidade na construção de um departamento cada vez mais forte. 5) 235 

Considerações Finais: O professor Flávio Meira Borém foi convidado novamente para 236 

fazer as considerações finais da reunião, o mesmo disse que estava muito feliz, grato e 237 

emotivo, por escutar e ler as manifestações do(a)s colegas a respeito da sua criação 238 

(logomarca).  O vencedor comentou sobre o seu ex-aluno Fábio Lúcio Santos que no 239 

momento é professor do DEG, e que dará continuidade no trabalho realizado por seus 240 

professores. O professor Flávio Meira Borém compartilhou um aprendizado da sua vida, com 241 

relação às três leis que nos orientam para uma vida melhor. Sendo, a primeira lei chamada de 242 

antecedência ou precedência (respeito a todos que vieram antes de mim, tanto no ponto de 243 

vista pessoal “família, pais, avós, etc” e no trabalho), a todos que construíram o que foi 244 

construído tanto na universidade e no departamento, para que o mesmo pudesse trabalhar. 245 

Pois, tudo o que foi realizado dentro da instituição por ele Flávio Meira Borém foi porque 246 

alguém anteriormente havia construído, por isso, o mesmo respeita e agradece a antecedência 247 

ou precedência. A segunda lei fala sobre o pertencimento (necessidade que todo ser humano 248 

tem em pertencer a uma família, núcleo, departamento e grupo de colegas de trabalho). Por 249 

conseguinte, essa lei do pertencimento é muito importante e o professor Luiz Gonsaga de 250 

Carvalho trouxe-a com muita clareza na sua proposta, e tem conduzido de uma forma que 251 

traz alegria ao vencedor (autor da logomarca), dando um senso de pertencimento ao DEA, 252 

isso o faz muito bem, além de motivá-lo a trabalhar com mais qualidade. A terceira lei é 253 

chamada de equilíbrio (dar e receber), importantíssima, porque, às vezes as pessoas se 254 

esquecem em praticá-la. O professor Flávio Meira Borém ainda repetiu o discurso da sua 255 

apresentação (explicação da logomarca), dizendo que sua criação do logotipo, foi uma forma 256 

de dar em troca, tudo que ele recebeu da instituição, buscando um apaziguamento de 257 

retribuição. O professor expressou a sua alegria e gratidão em saber que o(a)s colegas de 258 

trabalho gostaram da sua contribuição, também, completou que a partir daquele momento a 259 

logomarca do DEA não era somente do autor, mas, sim de todo(a)s do DEA. Ainda, 260 

completou em dizer que o certificado de vencedor da logomarca iria para sua galeria, frisando 261 

ainda o fato desse ser o primeiro documento com a logomarca emitido pelo DEA. 262 

Acrescentou que esse documento servirá de história para que o mesmo possa contar aos seus 263 

descendentes. O professor Luiz Gonsaga de Carvalho mais uma vez agradeceu ao autor da 264 

logomarca e aos demais colegas presentes e/ou ausentes da composição do DEA. Em 265 

seguida, a professora substituta Aerica Cirqueira Nazareno se manifestou, dizendo que 266 

era um enorme prazer e honra em participar do lançamento da logomarca do DEA, inclusive 267 

comentou que o logotipo vencedor era bastante criativo, interessante, representativo e 268 

futurista. A professora substituta parabenizou o professor Flávio Meira Borém pela sua 269 

autoria. Encerrada as falas do(a)s participantes, o professor  Luiz Gonsaga de Carvalho 270 

começou fazer a finalização da reunião, mas devido à falha de energia elétrica em sua 271 

residência, a sua conexão virtual foi interrompida. Portanto, a finalização desta reunião foi 272 

efetuada pelo subchefe professor Ednilton Tavares de Andrade, que novamente agradeceu a 273 
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comissão, ao professor Flávio Meira Borém e a todo(a)s o(s)s colegas que participaram da 274 

reunião. O subchefe deu por encerrada a assembleia de lançamento da Logomarca do DEA às 275 

dez horas e eu, professora substituta Aerica Cirqueira Nazareno, lavrei a presente ata que, 276 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais membros 277 

presentes. Lavras, nove de junho de dois mil e vinte um. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 278 


