SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2008.
1Aos nove (09) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e oito (2008) às quatorze horas e doze
2minutos (14:12) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a
3presidência da Diretora do CAJ, Profa. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor Prof.
4Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza,
5Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Maria Raquel Isnard Moulin, representando a
6Coordenação do Curso de Medicina Veterinária; Profa. Cristiane Souza Borzuk, Coordenadora do
7Curso de Psicologia; Profª. Dinalva Donizete Ribeiro, Coordenadora do Curso de Geografia; Prof.
8Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profa. Elizabeth Gottschalg
9Raimann, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso
10de Agronomia; Profa. Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina;
11Prof. Alysson Tobias R. Cunha, representando a Coordenação do Curso de Matemática; Prof a.
12Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos
13Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira,
14Coordenador do Curso de Química; Prof. Samuel Mariano da Silva, Coordenador do Curso de
15Ciências Biológicas; Profa. Santinha Neuda Alves do Lago, Coordenadora do Curso de Letras
16(Português e Inglês); Profa. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Marco
17Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Prof a.
18Zilda de Fátima Mariano, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva
19Fontana, representante dos professores adjuntos; Profa. Suely dos Santos Silva, representante dos
20professores assistentes; os servidores Flávio Pereira Diniz, Otajiba Antônio da Silva e Marilda
21Maria Ferreira Soares, representantes dos servidores técnico-administrativos; Maurício Joaquim de
22Souza, representante dos discentes, e o Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ.
23Verificado o “quorum”, a Sra. Presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou a Servidora
24Michaela Andréa Bette Câmara (Técnica-administrativa UFG) e informou ela secretariará a direção
25na Unidade Jatobá quando a Secretária Executiva Tatiana Diello Borges assumir como professora
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26no Curso de Letras, após apresentação a Presidente desejou boas vindas à servidora, em seguida
27iniciou o Primeiro ponto da pauta - Informes (1º Informe: Reunião sobre o REUNI) – A
28Presidente informou que amanhã acontecerá reunião em Goiânia para tratar de assuntos do REUNI,
29da qual ela participará, a Presidente informou que trará dados referentes aos cursos que serão
30criados para o REUNI. Informou ainda que a pedido da Pró-Reitora de Graduação Sandramara
31Matias Chaves, os PPC’s dos novos cursos já devem ser providenciados e o tempo é pouco para que
32seja realizada a aprovação das matrizes curriculares, por este motivo a Presidente pede apoio dos
33conselheiros para cumprir com estas tarefas. Neste momento o Prof. Marcos Antonio Menezes
34questionou quanto aos professores para estes novos cursos, a Presidente respondeu que nos Projetos
35dos Cursos já foram previstos os professores. (2º Informe: ENADE 2008) - A Presidente informou
36que já foi divulgado, por e-mail, a relação dos cursos cujos alunos serão submetidos às provas do
37ENADE em 2008. Foi alertado aos coordenadores para que não se esqueçam de cadastrar nenhum
38aluno. (3º Informe: Construções na Unidade Riachuelo) – A Presidente informou que devido as
39Construções da Riachuelo e reforma da biblioteca desta unidade, os livros foram encaixotados por
40causa da poeira e umidade, pois isso prejudica os livros, portanto a biblioteca continua desativada,
41mas já temos sete salas prontas e as obras estão sendo agilizadas. Neste momento a Profª. Elizabeth
42Gotschalg Raimann questionou quanto à porta da sala de metodologia que não está trancando e a
43administradora Paula Rodrigues Carvalho respondeu que já providenciou cadeado para esta sala. (4º
44Informe: Orçamento Campus Jataí) - A Presidente informou que retirou extrato da conta de
45aplicação Jataí/Catalão e que a aplicação rendeu mais de um milhão de reais. A Presidente informou
46que no orçamento de dois mil e oito, tem vários gastos previstos entre eles o hospital veterinário,
47que custará em média R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). A Presidente informou ainda que o
48Campus tem também a verba da emenda parlamentar que é de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil
49reais) esta verba foi sugerida para a construção da técnica operatória para o Curso de Medicina
50Veterinária. A Presidente disse que o Campus necessita de um auditório na unidade Riachuelo e que
51o CEGEF prevê um auditório com mais ou menos 200 (duzentos) lugares e que setor de transporte
52também é de grande importância devido a frota de veículos que o Campus já possui. Ainda sobre o
53transporte a Presidente informou também que com a terceirização dos motoristas O Campus poderá
54contratar mais dois motoristas. Ainda neste informe a Presidente disse que as duas unidades do
55Campus Jataí têm que crescer e a Unidade Jatobá é a que tem espaço físico suficiente para este
56crescimento. Em seguida a Presidente disse que o regimento discutirá sobre o plano diretor, neste
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57momento a Prof. Suely dos Santos Silva disse que 200 (duzentos) lugares no auditório da Unidade
58Riachuelo seria insuficiente e acha que deve-se pensar em uma estrutura maior. Finalizando a
59Presidente disse que em 2009 (dois mil e nove) pode-se pensar em trazer a parte administrativa para
60a Unidade Jatobá. (5º Informe: Pedidos e sugestões de construção) - A Presidente informou ainda
61que os coordenadores devem informar à direção, até o final de abril, suas necessidades e
62sugestões de construções/aquisição de equipamentos e informou que este assunto será discutido
63em reunião do Conselho Diretor. (6º Informe: Reunião para avaliação do regimento) - A
64Presidente informou que na próxima quarta-feira terá uma reunião para avaliar o regimento do
65Campus Jataí/UFG. Neste momento o Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva pediu a palavra e falou
66sobre o processo 01/2008 processo no qual três alunas solicitaram a liberação para cursar disciplina
67de bioquímica em outro curso, devido jubilamento, prosseguindo o Professor informou que neste
68processo uma aluna que havia sido reprovada apenas uma vez foi beneficiada e ele quis saber dos
69pares o que fazer. Antes de passar a palavra para os conselheiros a Presidente esclareceu que deve
70ter ocorrido algum engano da graduação ou da secretaria acadêmica e que os processos que
71chegarem com este mesmo caso, não irão nem passar pelo Conselho Diretor. O Prof. Samuel
72Mariano Gislon da Silva sugeriu que o processo volte para avaliação do Conselho Diretor e que ele
73tenha o direito de resposta e quer saber o que fazer com o precedente aberto pelo processo desta
74aluna. O Prof. Marcos Antonio Menezes disse que o processo deve se reavaliado. O Prof. Paulo
75Roberto Rodrigues Meira questionou porque o processo foi montado desta forma, pois se a aluna
76reprovou só uma vez não pode ser jubilamento. A Presidente disse que o processo foi relatado pela
77Assessoria de Graduação. Após discussões sobre o assunto a Presidente questionou se os
78conselheiros querem voltar a decisão quanto as outras alunas os conselheiros disseram que não, mas
79no caso da Ana Lígia Oliveira Fernandes sim, pois a mesma reprovou uma única vez na disciplina o
80que não configura o jubilamento. O Professor Samuel disse que o processo relatou calunias e ele
81quer retratação quanto isso, após discussões a Presidente disse que se compromete a marcar uma
82reunião com a Assessoria de Graduação e com as alunas e se for o caso de uma retratação isto será
83feito, disse ainda que a acadêmica Ana Ligia será informada que ela não tem direito de cursar a
84disciplina com outro professor. (7º Informe: Implantação do Protocolo) – A Presidente informou
85que nos dias 17 e 18 de abril, receberemos a visita do Setor de Comunicação para implantação do
86Protocolo do CAJ. Segundo ponto da pauta: Apreciação das atas dos dias 12/03/2008,
8717/03/2008, 19/03/2008 e 26/03/2008: não ocorreu, pois os conselheiros não conseguiram ler as
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88atas, portanto ficou para o próximo Conselho Diretor. Neste momento a Profª. Suely dos Santos
89Silva informou sobre um problema que esta ocorrendo com a Profª. Suely Lima de Assis Pinto e
90também com a Profª. Soraia Rodrigues Chaves que estão sendo processadas por injúria e calúnia,
91isto devido a um e-mail encaminhado pela Profª. Suely Lima de Assis Pinto no qual a referida
92professora chama a atenção para um prédio tombado pelo patrimônio histórico municipal e que teve
93desde o mês de fevereiro de 2008 sua fachada desfigurada. A mudança na fachada do prédio
94consiste na derrubada do muro da escola para a instalação de lanche do tipo “pit dog” na frente do
95prédio, trata-se do Colégio Estadual Marcondes de Godoy este e-mail foi encaminhado à Diretora
96do Colégio que o utilizou para abrir uma ação criminal contra as professoras Suely Lima de Assis
97Pinto e Soraia Rodrigues Chaves, processando-as contra crime de injúria. Em seguida a Presidente
98disse que viu o e-mail e não percebeu nada que possa desabonar a conduta das professoras, a Profª.
99Elizabeth Gottschalg Raimann esclareceu que no primeiro momento a Profª. Suely Lima de Assis
100Pinto passou o e-mail para os pares mais próximos e este e-mail foi repassado para a Diretora da
101escola, o que causou o problema e a Coordenação do Curso de Pedagogia esta unânime ao lado da
102professora, neste momento o Vice-Diretor João Batista Pereira Cabral disse que se ela representa a
103UFG, então o jurídico da UFG tem que dar respaldo a professora Suely Lima de Assis Pinto, após
104discussões a Presidente disse que vai buscar orientação em Goiânia para tomar providências. Neste
105momento houve uma inversão da pauta passando para o Quarto ponto da pauta: Processo nº.
106148/2007/CAJ/UFG – PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia - do interesse da
107Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Vera Lúcia Banys. Em discussão e em
108seguida em votação, foi aprovado com o registro de uma abstenção o parecer da relatora favorável
109ao processo. Quinto ponto da pauta: Processo nº. 190/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Prática
110de leitura, escrita e análise lingüística: reflexões em contextos de ensino – do interesse da
111Coordenação do Curso de Letras – Profª. Eliana Melo Machado Moraes, relatado pela Comissão de
112Avaliação dos Projetos e lido pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida
113em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Sexto ponto
114da pauta: Processo nº. 189/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: A Escola de Templo Integral: o
115ensino de ciências em foco – do interesse da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas – Profª.
116Elci Ferreira Mendes Piochon, relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª.
117Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
118unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Sétimo ponto da pauta: Processo nº.
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119188/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Elaboração de Aulas Práticas e Material Didático para o
120Ensino de Geociências - do interesse da Coordenação do Curso de Geografia – Prof. João Batista
121Pereira Cabral, relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª. Elizabeth
122Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
123parecer da relatora favorável ao processo. Oitavo ponto da pauta: Processo nº.
124187/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: O Ensino de Sociologia no Ensino Fundamental e Médio - do
125interesse da Coordenação do Curso de Pedagogia – Profª. Suely dos Santos Silva, relatado pela
126Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão
127e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
128processo. Nono ponto da pauta: Processo nº. 186/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Brinquedos e
129brincadeiras: a prática pedagógica do professor da educação infantil em questão - do interesse da
130Coordenação do Curso de Pedagogia – Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann, relatado pela
131Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão e em
132seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
133Décimo ponto da pauta: Processo nº. 185/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Contando História na
134Educação Infantil - do interesse da Coordenação do Curso de Pedagogia – Profª. Hercília Maria
135Fayão Beneti, relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª. Cristiane Souza
136Borzuk. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
137relatora

favorável

ao

processo.

Décimo

primeiro

ponto

da

pauta:

Processo

nº.

138095/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Análise da utilização e exploração didática de analogias no
139ensino de Biologia: um enfoque em ecologia - do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas
140– Prof. Matheus de Souza Lima Ribeiro, relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido
141pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
142unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo segundo ponto da pauta:
143Processo nº. 192/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Explorando o Domínio Afetivo na
144Aprendizagem da Escrita em Língua Inglesa - do interesse da Coordenação de Letras – Profº.
145Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido
146pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
147unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo terceiro ponto da pauta:
148Processo nº. 193/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Museus e artefatos arqueológicos: a utilização
149da linguagem plástica nas escolas municipais de Jataí - do interesse da Coordenação de História –
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150Profª. Keila Maria de Faria relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª.
151Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
152unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo quarto ponto da pauta:
153Processo nº. 194/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Repensando a Educação Física Escolar e sua
154prática pedagógica - do interesse da Coordenação de Educação Física – Profª. Cátia Regina Assis
155Almeida Leal, relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª. Ana Lúcia
156Rezende Souza. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
157relatora favorável ao processo. Décimo quinto ponto da pauta: Processo nº. 195/2008/CAJ/UFG
158– PROLICEM: Produção e avaliação de material didático alternativo para o ensino de Embriologia
159na UFG Campus Jataí e escolas que oferecem Ensino Médio no município de Jataí-GO - do
160interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Profª. Maria Raquel Isnard Moulin, relatado
161pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª. Ana Lúcia Rezende Souza. Em
162discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
163ao processo. Décimo sexto ponto da pauta: Processo nº. 196/2008/CAJ/UFG – PROLICEM:
164Buscando a qualidade do ensino na universidade e na escola - do interesse da Coordenação de
165Letras – Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, relatado pela Comissão de Avaliação
166dos Projetos e lido pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em
167votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo sétimo
168ponto da pauta: Processo nº. 197/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Cena Aberta - do interesse da
169Coordenação de História – Prof. Marcos Antonio de Menezes, relatado pela Comissão de Avaliação
170dos Projetos e lido pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em
171votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo oitavo
172ponto da pauta: Processo nº. 094/2008/CAJ/UFG – PROLICEM: Conhecendo os solos: Uma
173proposta de Educação Ambiental no Ensino Médio – do interesse da Coordenação de Agronomia –
174Prof. Helder Barbosa Paulino, relatado pela Comissão de Avaliação dos Projetos e lido pela Profª.
175Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
176unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo nono ponto da pauta: Processo
177nº. 175/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Ana Lúcia Rezende Souza – do Interesse do Curso de
178Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora deste processo não pode
179comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo ponto da pauta: Processo
180nº. 176/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Kelly Suemia Dutra Silva – do Interesse do Curso de
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181Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora deste processo não pode
182comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo primeiro ponto da pauta:
183Processo nº. 177/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Vivianne Oliveira Gonçalves – do Interesse do
184Curso de Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora deste processo não
185pode comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo segundo ponto da
186pauta: Processo nº. 178/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Renata Machado de Assis Gori – do
187Interesse do Curso de Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora deste
188processo não pode comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo terceiro
189ponto da pauta: Processo nº. 179/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Mineia Carvalho Rodrigues –
190do Interesse do Curso de Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora
191deste processo não pode comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo
192quarto ponto da pauta: Processo nº. 180/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Marinês Conceição
193Rieth Corrêa – do Interesse do Curso de Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias
194– a relatora deste processo não pode comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta.
195Vigésimo quinto ponto da pauta: Processo nº. 181/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Lilian
196Ferreira Rodrigues Brait – do Interesse do Curso de Educação Física. Relatora: Profª. Luciana
197Aparecida Elias – a relatora deste processo não pode comparecer por este motivo o processo foi
198retirado de pauta. Vigésimo sexto ponto da pauta: Processo nº. 182/2008/CAJ/UFG – SICAD –
199Profª. Keila Marcia Ferreira de Macedo Carvalho – do Interesse do Curso de Educação Física.
200Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora deste processo não pode comparecer por este
201motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº.
202183/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal – do Interesse do Curso de
203Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora deste processo não pode
204comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo oitavo ponto da pauta:
205Processo nº. 184/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Edney Rocha Freitas – do Interesse do Curso
206de Educação Física. Relatora: Profª. Luciana Aparecida Elias – a relatora deste processo não pode
207comparecer por este motivo o processo foi retirado de pauta. Vigésimo nono ponto da pauta:
208Processo nº. 139/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Maria Helena de Sousa – do Interesse do
209Curso de Química, relatado pelo Prof. Edney Rocha Freitas. Em discussão e em seguida em
210votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Trigésimo
211ponto da pauta: Processo nº. 140/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Paulo Roberto Rodrigues
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212Meira – do Interesse do Curso de Química, relatado pelo Prof. Edney Rocha Freitas. Em discussão e
213em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
214Trigésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 141/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof.
215Giovanni Cavichioli Petrucelli – do Interesse do Curso de Química, relatado pelo Prof. Edney
216Rocha Freitas. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
217relator favorável ao processo. Neste momento a Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza havia saído do
218auditório, portanto a continuidade da reunião foi com o Trigésimo nono ponto da pauta: Processo
219nº. 126/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Matheus de Souza Lima Ribeiro – Interesse do Curso de
220Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão em seguida em
221votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo
222ponto da pauta: Processo nº. 127/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Frederico Augusto Guimarães
223Guilherme – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior.
224Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável
225ao processo. Quadragésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 128/2008/CAJ/UFG –
226SICAD – Prof. Fabiano Rodrigues de Melo – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado
227pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por
228unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo Segundo ponto da pauta:
229Processo nº. 129/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Edésio Fialho dos Reis – Interesse do Curso de
230Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão em seguida em
231votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo
232Terceiro ponto da pauta: Processo nº. 130/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Jorge Luis Machado
233Diniz – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em
234discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
235processo. Quadragésimo quarto ponto da pauta: Processo nº. 131/2008/CAJ/UFG – SICAD –
236Prof. Silvio Luiz de Oliveira – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter
237Paniago Júnior. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado o parecer do relator favorável
238ao processo. Quadragésimo quinto ponto da pauta: Processo nº. 132/2008/CAJ/UFG – SICAD
239– Profª. Sílvia Sobral Costa – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter
240Paniago Júnior. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
241relator favorável ao processo. Quadragésimo sexto ponto da pauta: Processo nº.
242133/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Sandra Aparecida Benite Ribeiro – Interesse do Curso de
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243Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão em seguida em
244votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo
245sétimo ponto da pauta: Processo nº. 134/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Elaine Cristina
246Castelhano Barbosa – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago
247Júnior. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
248favorável ao processo. Quadragésimo oitavo ponto da pauta: Processo nº. 135/2008/CAJ/UFG –
249SICAD – Profª. Kaila de Assis Ressel Pereira – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado
250pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por
251unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo nono ponto da pauta:
252Processo nº. 136/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Luzia Francisca de Souza – Interesse do Curso
253de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão em seguida em
254votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Qüinquagésimo
255ponto da pauta: Processo nº. 137/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Alessandra Feijo Marcondes
256Viu – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em
257discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
258processo. Qüinquagésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 138/2008/CAJ/UFG – SICAD
259– Profª. Elci Ferreira Mendes Piochon – Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo
260Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
261parecer do relator favorável ao processo. Qüinquagésimo segundo ponto da pauta: Processo nº.
262149/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Ana Kátia Ferreira de Assis – Interesse do Curso de
263Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação,
264foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Qüinquagésimo terceiro
265ponto da pauta: Processo nº. 150/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Elizabeth Gottschalg
266Raimann – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em
267discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
268processo. Qüinquagésimo quarto ponto da pauta: Processo nº. 151/2008/CAJ/UFG – SICAD –
269Profª. Maria Aparecida de Abreu Vasconcelos – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo
270Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por
271unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Qüinquagésimo quinto ponto da pauta:
272Processo nº. 152/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Marta Maia de Assis Borges – Interesse do
273Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em
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274votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Qüinquagésimo
275sexto ponto da pauta: Processo nº. 153/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Eva Aparecida de
276Oliveira – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em
277discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
278processo. Qüinquagésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº. 154/2008/CAJ/UFG – SICAD –
279Profª. Kharen Steca Steindorff – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos
280Antonio de Menezes. Em discussão, foi decidido que o processo será devolvido para a Coordenação
281para correções. Qüinquagésimo oitavo ponto da pauta: Processo nº. 155/2008/CAJ/UFG –
282SICAD – Profª. Soraia Rodrigues Chaves – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof.
283Marcos Antonio de Menezes. Em discussão, foi decidido que o processo será devolvido para a
284Coordenação

para

correções.

Qüinquagésimo

nono

ponto

da

pauta:

Processo

nº.

285156/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Hercília Maria Fayão Beneti – Interesse do Curso de
286Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação,
287foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Sexagésimo ponto da
288pauta: Processo nº. 157/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Suely Lima de Assis Pinto – Interesse
289do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida
290em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Sexagésimo
291primeiro ponto da pauta: Processo nº. 158/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Bruna Ferreira
292Bispo Machado – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de
293Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
294favorável ao processo. Sexagésimo segundo ponto da pauta: Processo nº. 159/2008/CAJ/UFG –
295SICAD – Profª. Márcia Santos Anjo Reis – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof.
296Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade
297o parecer do relator favorável ao processo. Sexagésimo terceiro ponto da pauta: Processo nº.
298160/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Suely dos Santos Silva – Interesse do Curso de Pedagogia,
299relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi
300aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Sexagésimo quarto ponto
301da pauta: Processo nº. 161/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Marlene Ferreira Silva Brito –
302Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão
303em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
304Sexagésimo quinto ponto da pauta: Processo nº. 162/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Luene
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305Cristina Santos Almeida – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de
306Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
307favorável ao processo. Sexagésimo sexto ponto da pauta: Processo nº. 163/2008/CAJ/UFG –
308SICAD – Profª. Maria Euzébia de Lima – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof.
309Marcos Antonio de Menezes. Em discussão, foi decidido que o processo será devolvido para a
310Coordenação

para

correções.

Sexagésimo

sétimo

ponto

da

pauta:

Processo

nº.

311164/200808/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Adriana Ferreira Sousa – Interesse do Curso de
312Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação,
313foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Sexagésimo oitavo ponto
314da pauta: Processo nº. 165/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Tamara Betânia Jovania de
315Damasco – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em
316discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
317processo. Sexagésimo nono ponto da pauta: Processo nº. 166/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª.
318Laís Leni Oliveira Lima – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de
319Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
320favorável ao processo. Septuagésimo ponto da pauta: Processo nº. 167/2008/CAJ/UFG – SICAD
321– Profª. Luciene Lima de Assis Pires – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos
322Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
323parecer do relator favorável ao processo. Septuagésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº.
324168/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Valmir Dantas de Andrade – Interesse do Curso de
325Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação,
326foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Septuagésimo segundo
327ponto da pauta: Processo nº. 169/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Vanderlei Luiz Weber –
328Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão
329em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
330Septuagésimo terceiro ponto da pauta: Processo nº. 170/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof.
331Manoel Napoleão Alves de Oliveira – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos
332Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
333parecer do relator favorável ao processo. Septuagésimo quarto ponto da pauta: Processo nº.
334171/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Dirceu Luiz Hermann – Interesse do Curso de Pedagogia,
335relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação, foi
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336aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Septuagésimo quinto ponto
337da pauta: Processo nº. 172/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. José Silvio de Oliveira – Interesse
338do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida
339em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Neste
340momento a Presidente precisou se retirar da reunião e o Vive-Diretor, Prof. João Batista Pereira
341Cabral assumiu a presidência da reunião. Septuagésimo sexto ponto da pauta: Processo nº.
342173/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Alípio Rodrigues de Souza Neto – Interesse do Curso de
343Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em discussão em seguida em votação,
344foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Septuagésimo sétimo
345ponto da pauta: Processo nº. 174/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Zenilda Maria de Sousa
346Paniago – Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Marcos Antonio de Menezes. Em
347discussão em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
348processo. Em seguida a Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza retornou para o auditório, então foi
349retomado o Trigésimo segundo ponto da pauta: Processo nº. 142/2008/CAJ/UFG – SICAD –
350Prof. Claudiney Goulart – Interesse do Curso de Matemática, relatado pela Profª. Ana Lúcia
351Rezende de Souza. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
352da relatora favorável ao processo. Trigésimo terceiro ponto da pauta: Processo nº.
353143/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha – Interesse do Curso de
354Matemática, relatado pela Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza. Em discussão e em seguida em
355votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo
356quarto ponto da pauta: Processo nº. 144/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Lucio Aurélio Purcina
357– Interesse do Curso de Matemática, relatado pela Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza. Em
358discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
359ao processo. Trigésimo quinto ponto da pauta: Processo nº. 144/2008/CAJ/UFG - Processo nº.
360145/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Marcos Leandro Mendes Carvalho – Interesse do Curso de
361Matemática, relatado pela Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza. Em discussão e em seguida em
362votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo
363sexto ponto da pauta: Processo nº. 146/2008/CAJ/UFG – SICAD – Profª. Jaqueline Araújo
364Civardi – Interesse do Curso de Matemática, relatado pela Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza. Em
365discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
366ao processo. Trigésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº. 147/2008/CAJ/UFG – SICAD –
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367Profª. Luciana Aparecida Elias – Interesse do Curso de Matemática, relatado pela Profª. Ana Lúcia
368Rezende de Souza. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
369da relatora favorável ao processo. Trigésimo oitavo ponto da pauta: Processo nº.
370148/2008/CAJ/UFG – SICAD – Prof. Luciana de Oliveira Berreta – Interesse do Curso de
371Matemática, relatado pela Profª. Ana Lúcia Rezende de Souza. Em discussão e em seguida em
372votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Septuagésimo
373oitavo ponto da pauta: Processo nº. 002/08 – Aproveitamento de disciplina cursada na UNB
374(aluno especial) – Coordenação do Curso de Letras Português do interesse da acadêmica Jureida
375Alves dos Santos, relatado pela Profª. Carla Afonso da Silva B. Braga e lido pela Profª. Maria
376Raquel Isnard Moulin, após discussões o Presidente pediu para o Conselho Diretor decidir se o
377processo voltará para a coordenação e terá os trâmites normais ou seria mantido o indeferimento do
378pedido proposto pela relatora. Em seguida aconteceu a votação: Primeiro para verificar se seria
379mantido o parecer da relatora indeferindo o pedido, registraram-se 8 (oito) votos favoráveis a este
380parecer. Em segundo lugar foi votado a opção de encaminhar o processo para a coordenação do
381Curso de Letras para que seja anexado um parecer, registraram-se 10 (dez) votos favoráveis a este
382encaminhamento, portanto o processo será devolvido para a coordenação. Septuagésimo nono
383ponto da pauta: Processo nº. 191/2008/CAJ/UFG – Proposto de Constituição do Núcleo de
384Estudos da Agricultura Familiar – NEAF, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em
385discussão e em seguida em votação, foi aprovado com o registro de uma abstenção o parecer do
386relator favorável ao processo. Octogésimo ponto da pauta: Processos de Estágio Probatório e
387Progressão Horizontal – Processo nº. 23070.010085/2006-18 – Eliana Melo M. Moraes, relatado
388pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão em seguida em votação foi aprovado por
389unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo nº. 23070.010086/2006-54 –
390Hildeu Ferreira da Assunção, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão em
391seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
392Processo nº. 23070.010047/2006-57 – João Batista Pereira Cabral, relatado pela Profª. Cristiane
393Souza Borzuk. Em discussão em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da
394relatora favorável ao processo. Processo nº. 23070.012299/2006-11 – Luciana Aparecida Elias,
395relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão em seguida em votação foi aprovado por
396unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo nº. 23070.010071/2006-96 –
397Rosana Alves Ribas Moragas, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão em
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398seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
399Processo nº. 23070.012180/2006-48 – Priscila Saemi Matsunaga, relatado pela Profª. Cristiane
400Souza Borzuk. Em discussão em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da
401relatora favorável ao processo. Processo nº. 23070.010109/2006-21 – Washington Mendonça
402Moragas, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão em seguida em votação foi
403aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo nº.
40423070.007264/2004-06 – José Silvio de Oliveira, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em
405discussão em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
406processo. Processo nº. 23070.015098/2007-56 – Vera Lúcia Banys, relatado pela Profª. Cristiane
407Souza Borzuk. Em discussão em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da
408relatora favorável ao processo. Octogésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº.
409050/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Renata Cristina de Souza Nascimento – Interesse do Curso
410de História, relatado pela Profª. Luciana de Oliveira Berreta. A relatora informou que seu parecer é
411que o processo seja devolvido para a coordenação para correções, o processo foi devolvido.
412Octogésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 198/2008/CAJ/UFG – Projeto PROBEC –
413Lutas na FEF – Coordenadora Profª. Renata Machado de Assis Gori, relatado pela Profª. Zilda de
414Fátima Mariano. Em discussão em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da
415relatora favorável ao processo. Octogésimo segundo ponto da pauta: Processo nº.
416199/2008/CAJ/UFG – Projeto PROBEC – Educação inclusiva: oficinas de Ciências e Biologia para
417intérpretes de Libras das escolas do município de Jataí-GO – Coordenadora Profª. Elci Ferreira
418Mendes Piochon, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão em seguida em
419votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Octogésimo
420terceiro ponto da pauta: Processo nº. 199/2008/CAJ/UFG - Cadastro de Prestação de Serviço:
421Site Educacional do Curso de Química – Campus Jataí/UFG – Coordenador Prof. Paulo Roberto
422Rodrigues Meira, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão em seguida em
423votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Octogésimo
424quarto ponto da pauta: Processo nº. 23070.002358/2008-12 – Pessoal alteração de Carga Horária
425do interesse da Profª. Renata Cristina de Sousa Nascimento, relatado pelo Servidor Otajiba Antonio
426da Silva. Em discussão em seguida em votação foi aprovado o parecer do relator favorável ao
427processo com o registro de 16 (dezesseis) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções. Neste momento
428foi retomado o Terceiro ponto de pauta: Processo nº. 23070.000771/2008-34 – Unidade
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429Concurso – Área Didática e Formação de Professores, Fundamentos e Metodologia da Língua
430Portuguesa para o Ensino Fundamental, relatado pelo Presidente. Em discussão em seguida em
431votação foi aprovado por unanimidade o resultado do concurso relatado no processo. Octogésimo
432terceiro ponto da pauta: Outros Assuntos – Neste momento a Profª. Silvia Correa Santos diz que
433o concurso para professores substitutos pela Fundação Educacional de Jataí foi aberto, porém não
434houve inscritos em duas áreas, portanto prorrogou o concurso nas áreas que não tiveram candidatos
435inscritos e nas outras áreas já estão sendo realizadas a provas, agora tem cinco pessoas entrando
436com mandado de segurança querendo que sejam prorrogadas todas as áreas do edital, a Profª. Silvia
437Correa Santos perguntou ao Conselho Diretor se continua com o concurso apenas nas áreas que não
438houve inscritos, os conselheiros concordaram com esta definição. Em seguida a Prof. Santinha
439Neuda Alves do Lago pediu que se fosse possível ela gostaria que a Servidora Tatiana Diello
440Borges assumisse as aulas de Língua Inglesa do Curso de Letras, já que a mesma encontra-se
441aprovada em concurso para professor efetivo com o resultado já homologado. A Profª. Santinha
442Neuda Alves do Lago esclareceu que é ela que quem está fazendo o pedido e não a Servidora
443Tatiana Diello Borges. A Profª. Silvia Correa Santos disse que vai consultar a PRODIRH para ver o
444que pode se feito. Após discussões sobre a legalidade do pedido. A Profª. Santinha Neuda Alves do
445Lago pediu para constar em ata seu pedido e que este fosse colocado em votação para que se houver
446legalidade a Servidora Tatiana Diello Borges assuma as aulas de Língua Inglesa do Curso de Letras
447– Em votação registraram-se 12 (doze) votos favoráveis 2 (dois) contrários e 3 (três) abstenções.
448Portanto foi aprovado o encaminhamento solicitado pela Profª. Santinha Neuda Alves do Lago. Em
449seguida a Profª. Zilda de Fátima Mariano informou que o edital correio está aberto e que a Profª.
450Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago encaminhará e-mail para os professores que tem
451projetos cadastrados. Em seguida o Prof. Marcos Antônio Menezes convidou os conselheiros a
452participarem do segundo ciclo de palestras do curso de história que será realizado na segunda-feira.
453Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão às (17:15) dezessete horas e
454quinze minutos, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que,
455lida e se achada em conforme, segue assinada pelos Presidentes dos trabalhos e pelos conselheiros
456presentes à discussão e votação…...………………..………………..………………………………..
457Silvia Correa Santos _____________________________________________________________
458Alessandro Martins ______________________________________________________________
459Alysson Tobias R. Cunha _________________________________________________________

15

460Ana Lúcia Rezende de Souza ______________________________________________________
461Cristiane Souza Borzuk ___________________________________________________________
462Dinalva Donizete Ribeiro__________________________________________________________
463Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________
464Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________
465Euter Paniago Júnior _____________________________________________________________
466Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________
467João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________
468Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________
469Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
470Marcos Antônio de Menezes ______________________________________________________
471Maria Raquel Isnard Moulin_______________________________________________________
472Marilda Maria Ferreira Soares _____________________________________________________
473Maurício Joaquim de Souza _______________________________________________________
474Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________
475Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________
476Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________
477Sandra Aparecida Benite Ribeiro___________________________________________________
478Santinha Neuda Alves do Lago ____________________________________________________
479Suely dos Santos Silva ___________________________________________________________
480Vera Lúcia Banys _______________________________________________________________
481Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________
482Zilda de Fátima Mariano _________________________________________________________
483Marinalva de Oliveira Teixeira ____________________________________________________
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