SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS
JATAÍ, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2008.
1Aos vinte (20) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e oito (2008) às quatorze horas e
2dezoito minutos (14:18) reuniram-se no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas
3Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profa. Silvia Correa Santos, os membros
4do Conselho: Prof. Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da
5Silva Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Cristiane Souza
6Borzuk, Coordenadora do Curso de Psicologia; Profª. Dinalva Donizete Ribeiro, Coordenadora do
7Curso de Geografia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª.
8Elaine Castelhano Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Profª. Elizabeth
9Gottschalg Raimann, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Euter Paniago Júnior,
10Coordenador do Curso de Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de
11Matemática; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof a.
12Renata Cristina de Sousa do Nascimento, Coordenadora do Curso de História; Prof a. Santinha
13Neuda Alves do Lago de Assis, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof. Marco
14Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Profª.
15Suely dos Santos Silva, representante dos Professores assistentes; Profa. Zilda de Fátima Mariano,
16Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; os servidores Flávio Pereira Diniz, Marilda Maria
17Ferreira Soares e Otajiba Antônio da Silva, representantes dos servidores técnico-administrativos, e
18o Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o “quorum”, a Sr a. Presidente
19declarou abertos os trabalhos, começando pelo Primeiro ponto da pauta: Informes – (1º- Informe
20– Visita do CEGEF) – A Presidente informou que o Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral está no
21Campus Jataí para solucionar o problema da internet do Campus Jataí/UFG.

(2º- Informe –

22Concurso para Professores Efetivos Campus Jataí) - A Presidente comunicou que os concursos
23já começaram e foram detectadas algumas diferenças na tabela de pontuação (aprovada no
24Conselho Diretor em novembro de 2007) em relação ao anexo da Resolução CONSUNI/CEPEC
2501/2007, aprovada posteriormente, por determinação do Pró-Reitor de Desenvolvimento
26Institucional e Recursos Humanos da UFG, o Professor Jeblin Antônio Abraão, deve-se utilizar esta
27resolução na pontuação de provas e títulos dos concursos para professores. Neste momento a Profª.

28Elaine Cristina Castelhano Barbosa questionou quanto a prova escrita, ela comentou que no caso da
29área de Genética Humana, Genética Molecular e Citogenética Clínica há muitos candidatos e quis
30saber se neste caso a prova escrita poderia se eliminatória. A Presidente respondeu que a prova
31escrita não poderá ser considerada como eliminatória, porque não foi previsto no edital ou nas
32normas complementares o caráter eliminatório. A Presidente prosseguiu relembrando que conforme
33a resolução a documentação tem que ser entregue no ato da Instalação do concurso. (3º- Informe –
34Recursos e Comissão de Homologação dos Concursos) – A Presidente informou que foram
35interpostos muitos recursos referentes a homologação de inscrições e para analisá-los foi formada
36uma comissão com os seguintes membros: Profª. Silvia Correa Santos, Prof. João Batista Pereira
37Cabral, Profª. Maria de Lourdes Faria Santos Paniago e a Servidora Marilda Maria Ferreira Soares.
38Esta comissão analisou os recursos , são recursos simples e até o momento tem transcorrido tudo
39bem. (4º- Informe – Hospedagem para os membros de bancas) – A Presidente comunicou que
40está tudo certo quanto a hospedagem dos membros externos, disse ainda que pretendia-se conseguir
41um hotel melhor, porém, o único que tinha a documentação necessária para a contratação foi o hotel
42Nacional. (5º- Informe – Pró-Labore para o membros de bancas) – A Presidente informou que
43os membros externos receberão pró-labore e que está verificando com o Prof. Orlando Afonso Valle
44do Amaral a possibilidade dos professores do Campus que estão participando de bancas, também
45receberem pró-labore. (6º- Informe – Redistribuição de Professora do Curso de Educação
46Física) – A Presidente informou que a Profª. Minéia Carvalho Rodrigues será transferida para a
47Universidade Federal do Mato Grosso, a Coordenação do Curso de Educação Física já concordou
48com esta transferência e em breve será aberto o edital para reposição desta vaga. Neste momento o
49Prof. Edney Rocha Freitas solicitou que o edital seja aberto por um período para professor adjunto e
50caso não haja inscrições que a exigência passe para professor assistente. Em seguida a Presidente
51informou que na área de Didática e Formação de Professores, Fundamentos e Metodologia da
52Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental (Curso Pedagogia), não houve nenhum candidato
53inscrito e que será aberto um novo edital, desta vez para professor assistente. (7º- Informe – Vaga
54da Professora Adriana Rodrigues Ribeiro) – A Presidente informou que o concurso realizado em
55dois mil e seis, havia sido prorrogado até junho de dois mil e oito. Por isso, está sendo possível a
56contratação imediata do professor que havia ficado em segundo lugar. (8º- Informe – Definição de
57vagas para técnico de laboratório) – A Presidente comunicou que o Conselho Diretor deverá
58decidir quanto a distribuição de técnicos de laboratório e propôs que fosse marcada uma reunião
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59extraordinária para este fim, os conselheiros concordaram. Prosseguindo a Presidente comunicou
60que devido à necessidade da homologação dos resultados dos concursos que estão sendo realizados
61nesta semana, esta reunião será marcada em breve. (9º- Informe – Concurso para técnico62administrativos) – A Presidente informou que o edital deve ser divulgado no mês de março ou
63início de abril, porque está estabelecida em lei a data máxima de cinco de julho de dois mil e oito
64para homologação de concursos. Segundo ponto da pauta: Processo nº. 001/2008/CAJ/UFG 65Solicitação de afastamento para Cursar Pós-Graduação/Pós-Doutorado - do interesse do Professor
66Marlon Zortéa, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em
67votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Terceiro ponto
68da pauta: Processo nº. 005/2008/CAJ/UFG - Projeto: Bem-estar animal e educação de crianças
69por meio das cinco liberdades - do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Profª. Maria
70Raquel Isnard Moulin, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em
71votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Quarto ponto
72da pauta: Processo nº. 006/2008/CAJ/UFG - Evento: I BIOCALOURADA - do interesse da
73Coordenação de Ciências Biológicas – Profª. Kaila de Assis Ressel Pereira, relatado pela Profª.
74Zilda de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
75parecer da relatora favorável ao processo. Quinto ponto da pauta: Processo nº.
76007/2008/CAJ/UFG - Curso: LIBRAS - do interesse da Coordenação de Letras – Profª. Santinha
77Neuda Alves do Lago de Assis, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão e em
78seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
79Sexto ponto da pauta: Processo nº. 008/2008/CAJ/UFG - Projeto: Elaboração de um dicionário
80bilíngüe Inglês/Português de termos relacionados a histologia - do interesse da Coordenação de
81Medicina Veterinária – Profª. Maria Raquel Isnard Moulin, relatado pela Profª. Zilda de Fátima
82Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
83relatora favorável ao processo. Sétimo ponto da pauta: Processo nº. 002/2008/CAJ/UFG 84Relatório Semestral de Pós-Graduação/Doutorado 1º e 2º Semestre/2007 - do interesse da
85Coordenação de Educação Física – Profª. Katiúscia Rodrigues, relatado pelo Presidente da
86Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira. O relator disse que
87faltam alguns documentos, após discussão o Prof. Edney Rocha Freitas, pediu vistas do processo.
88Oitavo ponto da pauta: Processo nº. 003/2008/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Florística,
89estratégias de vida e fenologia reprodutiva da comunidade vegetal de uma reserva particular na área
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90core do bioma cerrado - do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas – Profª. Luzia
91Francisca de Souza, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof.
92Paulo Roberto Rodrigues Meira. O relator disse que o processo apresenta alguns problemas na
93documentação, após discussão a Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa, pediu vistas do
94processo. Nono ponto da pauta: Processo nº. 004/2008/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Efeito
95das aplicações de silício e outros nutrientes no acúmulo de silício de seus reflexos, no
96desenvolvimento da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrizi) e produtividade da soja - do interesse
97da Coordenação de Agronomia – Prof. Manuel Gabino C. C. Masca, relatado pelo Presidente da
98Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira. Em discussão e
99em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
100Décimo ponto da pauta: Processo nº. 009/2008/CAJ/UFG – PPC-Projeto Pedagógico do Curso
101de Medicina Veterinária do Campus de Jataí/UFG, relatado pelo Prof. Euter Paniago Junior. Em
102discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
103processo. Décimo primeiro ponto da pauta: Processo 010/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª.
104Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga – do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária,
105relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
106por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo segundo ponto da pauta:
107Processo 011/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Cleusely Matias de Souza – do interesse da
108Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão
109e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
110processo. Décimo terceiro ponto da pauta: Processo 012/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof.
111Edismair Carvalho Garcia – do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela
112Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
113unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo quarto ponto da pauta:
114Processo 013/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Fabiano José Ferreira de Santana – do interesse da
115Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão
116e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
117processo. Décimo quinto ponto da pauta: Processo 014/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof.
118Henrique Trevioli Ferraz – do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela
119Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
120unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo sexto ponto da pauta: Processo
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121015/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Lorenna Cardoso Rezende – do interesse da Coordenação de
122Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão e em seguida em
123votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo sétimo
124ponto da pauta: Processo 016/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Marco Antônio de Oliveira Viu –
125do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete
126Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
127relatora favorável ao processo. Décimo oitavo ponto da pauta: Processo 017/2008/CAJ/UFG 128SICAD – Profª. Maria Raquel Isnard Moulin – do interesse da Coordenação de Medicina
129Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação,
130foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo nono ponto da
131pauta: Processo 018/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Rogério Elias Rabelo – do interesse da
132Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão
133e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
134processo. Vigésimo ponto da pauta: Processo 019/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Alana Flávia
135Romani – do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva
136Donizete Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
137da

relatora

favorável

ao processo.

Vigésimo primeiro

ponto da pauta: Processo

138020/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana – do interesse da
139Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão
140e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
141processo. Vigésimo segundo ponto da pauta: Processo 021/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª.
142Cecília Nunes Moreira Sandrini – do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária, relatado
143pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
144unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo terceiro ponto da pauta:
145Processo 022/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana – do interesse da
146Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Dinalva Donizete Ribeiro. Neste
147momento a Presidente precisou sair e o Prof. João Batista Pereira Cabral (Vice-Diretor do Campus)
148assumiu a presidência da reunião. Vigésimo quarto ponto da pauta: Antes de relatar este processo
149a relatora informou que em alguns SICAD’s do Curso de Letras foram detectados problemas e após
150discussões, ficou decidido que os processos que estavam corretos seriam aprovados e os que
151precisarem de correção a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis pediria vistas. Em seguida
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152foi retomado o ponto da pauta com o Processo 023/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Coraci
153Helena do Prado – do interesse da Coordenação de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg
154Raimann, após discussão a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, pediu vistas do processo.
155Vigésimo quinto ponto da pauta: Processo 024/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Divina Nice
156Martins Cintra – do interesse da Coordenação de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg
157Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
158relatora favorável ao processo. Vigésimo sexto ponto da pauta: Processo 025/2008/CAJ/UFG 159SICAD – Profª. Eliana Melo Machado Moraes – do interesse da Coordenação de Letras, relatado
160pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann, após discussão a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago
161de Assis, pediu vistas do processo. Vigésimo sétimo ponto da pauta: Processo
162026/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Enilva Peres de A. Gonçalves – do interesse da Coordenação
163de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em
164votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo
165oitavo ponto da pauta: Processo 027/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Fernanda Freitas Soares –
166do interesse da Coordenação de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann, após
167discussão a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, pediu vistas do processo. Vigésimo
168nono ponto da pauta: Processo 028/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Gláucia Mendes da Silva –
169do interesse da Coordenação de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em
170discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
171ao processo. Trigésimo ponto da pauta: Processo 029/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Mara
172Rúbia de Souza Rodrigues Morais – do interesse da Coordenação de Letras, relatado pela Profª.
173Elizabeth Gottschalg Raimann, após discussão a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis,
174pediu vistas do processo. Trigésimo primeiro ponto da pauta: Processo 030/2008/CAJ/UFG 175SICAD – Profª. Maria Aparecida de Assis Teles Santos – do interesse da Coordenação de Letras,
176relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi
177aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo segundo ponto
178da pauta: Processo 031/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos
179Paniago – do interesse da Coordenação de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg
180Raimann, após discussão a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, pediu vistas do processo.
181Trigésimo terceiro ponto da pauta: Processo 032/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Maria Luzia
182dos Santos Sisterolli – do interesse da Coordenação de Letras, após discussão a Profª. Santinha
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183Neuda Alves do Lago de Assis, pediu vistas do processo. Trigésimo quarto ponto da pauta:
184Processo 033/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Rogério Emiliano de Assis – do interesse da
185Coordenação de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em
186seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
187Trigésimo quinto ponto da pauta: Processo 034/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Santinha
188Neuda Alves do Lago de Assis – do interesse da Coordenação de Letras, após discussão a Profª.
189Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, pediu vistas do processo. Trigésimo sexto ponto da
190pauta: Processo 035/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Silvio Ribeiro da Silva – do interesse da
191Coordenação de Letras, após discussão a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, pediu
192vistas do processo. Trigésimo sétimo ponto da pauta: Processo 036/2008/CAJ/UFG - SICAD –
193Profª. Vanessa Aparecida Assis de Sousa – do interesse da Coordenação de Letras, após discussão a
194Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, pediu vistas do processo. Trigésimo oitavo ponto
195da pauta: Processo 037/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Vânia Carmem Lima – do interesse da
196Coordenação de Letras, após discussão a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, pediu
197vistas do processo. Trigésimo nono ponto da pauta: Processo 038/2008/CAJ/UFG - SICAD –
198Profª. Cristiane Souza Borzuk – do interesse da Coordenação de Psicologia, relatado pelo Prof.
199Alessandro Martins. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
200parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo ponto da pauta: Processo
201039/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Maria de Fátima Pessoa de Assis – do interesse da
202Coordenação de Psicologia, relatado pelo Prof. Alessandro Martins. Em discussão e em seguida em
203votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo
204primeiro ponto da pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal – Processo
20523070.018391/2007-75 – Prof. Iraci Scopel – Progressão Horizontal, relatado pela Profª. Cristiane
206Souza Borzuk. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
207relator favorável ao processo. Quadragésimo segundo ponto da pauta: Outros Assuntos - Neste
208momento o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro informou que o cadastro dos projetos PIBIC e
209PIVIC acontecerá até três de março de dois mil e oito e disse ainda que espera o cadastro de muitos
210projetos para estimular e dar oportunidade aos alunos. Em seguida o Prof. Euter Paniago Júnior fez
211uma reclamação quanto à matrícula da graduação, pois, não consegue imprimir o boleto. A Profª.
212Zilda de Fátima Mariano respondeu que a prorrogação do período de matrículas já está no site da
213UFG. Em seqüência a Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann comentou que alguns alunos cobram
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214uma resolução do problema na coordenação do curso e não entendem que o problema é no portal.
215Neste momento o Presidente disse que o erro não é do Campus e que os alunos não serão
216prejudicados. Em seguida a Profª. Zilda de Fátima Mariano informou que o edital PROBEC estará
217disponível partir de três de março na página e o recadastramento acontecerá a partir desta data.
218Informou ainda que nas segundas-feiras e quartas-feiras ela atenderá na sala das assessorias e que o
219servidor Flávio Pereira Diniz estará lá todos os dias e a próxima reunião da Mini-Câmara de
220Extensão e Cultura será no dia dezessete de março. Em seguida a Profª. Renata Cristina de Sousa do
221Nascimento disse que as coordenações que recebem gratificações pela FEJ estão completando seis
222meses sem receber. O Presidente respondeu que a Profª. Silvia Correa Santos já solicitou em
223Goiânia a liberação das gratificações pela UFG e tem cobrado isto do Reitor, para que as
224gratificações saiam da FEJ. Em sequência a Profª. Suely dos Santos Silva comunicou que o ano
225letivo iniciará e os professores da FEJ estão há três meses sem receber e solicitou que o conselho
226pensasse no caso da FEJ, pois, pode ser que não haja o convênio com o estado. O Presidente sugeriu
227que este seja um ponto de pauta para a próxima reunião do Conselho Diretor. Neste momento o
228Prof. Euter Paniago Júnior questionou quanto a contratação de professores substitutos da FEJ. O
229Presidente respondeu que caso estas contratações não ocorram, será verificado junto a UFG qual o
230procedimento será adotado. A Profª. Zilda de Fátima Mariano, falou que se for o caso, deve-se
231chamar uma reunião extraordinária do conselho para tratar da questão da FEJ. A Profª. Suely dos
232Santos Silva disse que seria bom que isto acontecesse antes do início das aulas. Nada mais havendo
233a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão às (16:24) dezesseis horas e vinte e quatro
234minutos, da qual, para constar, eu Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se
235achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à
236discussão e votação…………………………………………………………………………………..
237Silvia Correa Santos ____________________________________________________________
238Alessandro Martins_____________________________________________________________
239Carla Afonso da S. Bitencourt Braga _______________________________________________
240Cristiane Souza Borzuk _________________________________________________________
241Dinalva Donizete Ribeiro________________________________________________________
242Edney Rocha Freitas ____________________________________________________________
243Elaine Cristina Castelhano Barbosa_________________________________________________
244Elizabeth Gottschalg Raimann_____________________________________________________
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245Euter Paniago Júnior ____________________________________________________________
246Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________
247Jaqueline Araújo Civardi ________________________________________________________
248João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________
249Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
250Marilda Maria Ferreira Soares______________________________________________________
251Otajiba Antônio da Silva__________________________________________________________
252Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________
253Renata Cristina de S. do Nascimento_________________________________________________
254Santinha Neuda A. do Lago de Assis_________________________________________________
255Suely dos Santos Silva____________________________________________________________
256Zilda de Fátima Mariano _________________________________________________________
257Marinalva de Oliveira Teixeira ______________________________________________________
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