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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 019/2014/REGIONAL JATAÍ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014. 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze às quatorze horas e um minuto 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a 2 

presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de 3 

Goiás, os membros do Conselho Diretor: Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor da Regional Jataí da 4 

Universidade Federal de Goiás; Prof. Fernando Simões Gielfi, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª 5 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Marcos Wagner de 6 

Souza Ribeiro, Vice Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, 7 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura; Prof.ª Helga Maria Martins de Paula, 8 

Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Luís César de Souza, Coordenador do Curso de Educação Física 9 

Licenciatura; Prof. Luiz Almeida da Silva, Coordenador do Curso de Enfermagem; Prof. José Higino 10 

Damasceno Júnior, Coordenador do Curso de Física; Prof. Allison Gustavo Braz, Coordenador do Curso de 11 

Fisioterapia; Prof.ª Jordana Rezende Souza Lima, representando a Coordenação do Curso de Geografia 12 

Licenciatura; Maria José Rodrigues, Coordenadora do Curso de Geografia Bacharelado; Prof. Raimundo 13 

Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Neuda Alves do Lago, Coordenadora do 14 

Curso de Letras Inglês; Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, Coordenadora do Curso de Letras 15 

Português; Prof. Alysson Tobias da Ribeiro da Cunha, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Fernando 16 

Corrêa Amorim, Coordenador do Curso de Medicina; Prof. Gustavo Henrique Marques Araújo, Coordenador 17 

do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Coordenador do Curso de 18 

Química Bacharelado; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. 19 

Evandro César Clemente, Coordenador o Mestrado em Geografia; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, 20 

Coordenadora do Mestrado em Matemática PROFMAT; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representando os 21 

Professores Adjuntos; Prof. Fernando Silva dos Santos, representando os Professores Assistentes; Os 22 

Servidores: Christofer Gustavson Prado, Marcos Humberto Silva de Assis, representando os servidores 23 

técnico-administrativos. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, apresentando 24 

o Prof. Gustavo Henrique Marques de Araújo, novo Coordenador do Curso de Medicina Veterinária, deu 25 

boas vindas ao Professor. Em seguida iniciou a pauta. Primeiro Ponto da Pauta Informes. Primeiro Informe: 26 

O Presidente informou que neste ano a Regional Jataí sediará o CONPEEX (Congresso de Pesquisa, Ensino 27 

e Extensão) no período de 3 a 5/11 (três a cinco de novembro), ele parabenizou a equipe da Assessoria de 28 

Extensão e de Pesquisa e Pós-Graduação pelo trabalho contínuo de organização desse evento aqui em Jataí. 29 

De todas as Regionais que não Goiânia, Jataí era a única que sediaria o CONPEEX (Congresso de Pesquisa, 30 

Ensino e Extensão). Ainda não totalmente, pois PIBIC, PIVIC ainda aconteciam em Goiânia, mas a 31 

programação estava bem interessante, disse que contava com a presença, divulgação e participação de todos 32 

no evento que será realizado na semana que vem. Segundo informe: Responsável por Evento: O Presidente 33 
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informou que a partir de agora qualquer evento, simpósio, palestra teria que obrigatoriamente ter um 34 

professor responsável pelo evento, ele disse que infelizmente tinha ocorrido uma série de problemas com 35 

relação a utilização de salas, mal uso de equipamentos e ninguém se responsabilizava e o problema recaía 36 

sempre na Direção. Terceiro Informe: Professor Titular Livre: O Presidente informou que pela primeira vez 37 

na Universidade Federal de Goiás chegaram quatro vagas de professor titular livre. Disse que para alocação 38 

destas vagas foi feita uma resolução a 35/2014 que estabelecia a metodologia a ser utilizada: que será duas 39 

fases a primeira considerava número de docentes doutores (70 % - setenta por cento) na unidade acadêmica e 40 

existência de programa de pós strictu Senso, nesta primeira fase em Jataí foi classificada a Unidade 41 

Acadêmica Especial de Ciências Agrárias. Disse que hoje foi enviado um memorando para o Chefe da 42 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias, o Prof. Américo Nunes da Silveira Neto para encaminhar 43 

o documento com justificativa para participação do processo da segunda etapa. Quarto Informe: CISSP 44 

(Comissão Interna de Saúde do Servidor Público): O Presidente informou que no dia 23/10 (vinte e três de 45 

outubro) foi realizada uma reunião e foi formada essa comissão com os seguintes servidores: O Técnico em 46 

Segurança do Trabalho Renan Nunes da Silva Mendes (Presidente), O Prof. Carlos Eduardo Domingues 47 

Nazário (Professor do Curso de Química), A Técnica de Laboratório Angélica Franco de Oliveira, O Técnico 48 

de Laboratório Darlan Marques da Silveira e O Técnico de Laboratório Sidney Aniceto Rezende Júnior. Em 49 

seguida o Presidente fez a leitura das funções e atribuições da comissão: “Propor ações voltadas à promoção 50 

da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria de condições de trabalho, prevenção de 51 

acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho; Propor atividades que desenvolvam 52 

atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a 53 

melhoria das relações e do processo de trabalho e valorizar e estimular a participação dos servidores, 54 

enquanto protagonistas e detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes 55 

transformadores da realidade”. Atribuições: “Identificar os riscos de acidentes de trabalho e elaborar o mapa 56 

de riscos com a participação do maior número de servidores com assessoria da equipe de vigilância e 57 

promoção da saúde do servidor. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva, a solução de 58 

problemas de segurança e saúde do trabalho, participar na implementação e do controle de qualidade das 59 

medidas de prevenção apontadas nas avaliações de riscos, realizar periodicamente inspeções nos postos de 60 

trabalho, conferir fichas de itens a serem inspecionados, realizar a cada reunião avaliação do cumprimento 61 

das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas em 62 

reunião feita com a equipe de vigilância e promoção da saúde dos servidores e a diretoria. Divulgar aos 63 

demais servidores informações relativas a segurança e saúde do trabalho, participar juntamente com a equipe 64 

de vigilância e promoção da saúde dos servidores das discussões promovidas pelo empregador. Requerer 65 

junto a diretoria e equipe de vigilância e promoção da saúde dos servidores a paralisação de máquina ou 66 

setor onde considere haver risco grave eminente a segurança de servidores. Participar em equipe com a 67 

diretoria e a promoção da saúde dos servidores na análise e a causa das doenças existentes no trabalho e 68 

propor medidas de solução dos problemas identificados. Participar dos eventos a serem realizados eu 69 

envolvem a segurança e saúde pública”. Disse que essas eram as funções e atribuições e que toda a 70 

comunidade acadêmica participará desse trabalho, falou que amanhã será realizada a segunda reunião da 71 
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comissão. Quinto Informe: Eleições para representantes nos Conselhos: O Presidente informou que o edital 72 

já foi publicado, estava na página da universidade e que as inscrições estavam abertas até 14/11 (quatorze de 73 

novembro). Sexto Informe: Preenchimento dos RADOC’s: O Presidente informou que relembrava a todos 74 

que o sistema fecharia em 31/12 (trinta e um de dezembro) então que os professores preenchessem seus 75 

RADOC’s (relatórios de Atividades Docentes). A Prof.ª Helga Maria Martins de Paula agradeceu ao 76 

Conselho Diretor e disse que sua portaria findou-se em 24/10 (vinte e quatro de outubro), falou que o 77 

processo do Prof. André Felipe Soares de Arruda estava na PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento 78 

Institucional e Recursos Humanos) mas ainda não tinha a portaria. O Presidente agradeceu a professora. 79 

Segundo Ponto da Pauta: Apresentação sobre o Estatuto Geral da UFG e o novo contexto da Regional Jataí 80 

estrutura da UFG em unidades, apresentado pelo Presidente do Conselho Diretor. O Presidente iniciou a 81 

apresentação falando que a adequação do estatuto foi necessária devido ao crescimento dos Câmpus, os 82 

estudos apontaram que dividir em regionais seria a melhor forma de estruturação e assim foi feito, sendo as 83 

regionais: Goiânia, Catalão, Jataí, Goiás, Cidade Ocidental. Mas havia a necessidade de estruturação 84 

administrativa pensando em forma de regionais. Então teria que definir novos conselhos e representações. 85 

Disse que a questão da representação era complicada, pois um conselho muito extenso tinha o problema para 86 

conseguir o quórum. Exigia também a implantação de novos conselhos e câmaras. Então nessa nova 87 

configuração a Administração Central da Universidade era composta pela Assembleia Universitária, de 88 

caráter não-deliberativa; Conselho de Integração Universidade-Sociedade, de caráter não-deliberativo; 89 

Conselho Universitário; Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura; Conselho de Curadores e 90 

Reitoria. A Estruturação da Regional: Conselho Gestor, Câmaras Regionais Setoriais de Graduação, Pesquisa 91 

e Pós-Graduação e Extensão e Cultura e se organizariam em unidades acadêmicas e/ou unidades acadêmicas 92 

especiais. Disse que de acordo com o Art. 59. A Unidade Acadêmica é o organismo acadêmico que abrigará 93 

cursos de graduação, de mestrado e de doutorado e desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão e, 94 

para a sua criação, exige-se a existência de, pelo menos, uma das seguintes condições acadêmicas: I – a 95 

aglutinação de, pelo menos, quatro cursos de graduação de uma mesma área do conhecimento; II – a 96 

aglutinação de, pelo menos, três cursos de graduação e de um curso de mestrado; III – a aglutinação de, pelo 97 

menos, dois cursos de graduação e de dois cursos de mestrado; IV – a aglutinação de, pelo menos, dois 98 

cursos de graduação e de, pelo menos, um curso de mestrado e um de doutorado.§1º A criação de uma nova 99 

Unidade Acadêmica exige, ainda, que sejam viabilizadas as instalações físicas para o seu funcionamento e 100 

garantidas as gratificações para os seus dirigentes. §2º No caso de saída de parte de uma Unidade Acadêmica 101 

já existente na UFG para a constituição de uma nova Unidade, deve ser assegurado que a Unidade 102 

remanescente possua as mesmas condições para a estruturação de uma nova Unidade Acadêmica. §3º As 103 

Unidades Acadêmicas se instalarão com os nomes de Faculdades, Escolas, Institutos, Centros, ou outro 104 

nome, com a aprovação do Conselho Universitário. §4º A relação das Unidades Acadêmicas em cada 105 

regional da UFG e respectivos câmpus será estabelecida em Resolução do Conselho Universitário. Art. 75. A 106 

Unidade Acadêmica Especial é um organismo acadêmico que abriga um ou mais cursos de graduação e/ou 107 

programas de pós-graduação e desenvolverá as atividades de ensino, pesquisa e extensão, podendo vir a se 108 

transformar em uma Unidade Acadêmica quando as condições estabelecidas no art. 59 estiverem cumpridas. 109 
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§1º Uma Unidade Acadêmica Especial só poderá ser criada se o(s) curso(s) e programa(s) a serem nela 110 

abrigados não puderem, na análise do CONSUNI, se vincular a uma Unidade Acadêmica já existente. §2º As 111 

Unidades Acadêmicas Especiais se instalarão com os nomes de Unidade Acadêmica Especial, seguido da 112 

caracterização do(s) curso(s) de graduação ou dos programas de pós-graduação que a compõe(m). §3º Os 113 

cursos instalados em Unidades Acadêmicas não poderão destas se desvincular para a constituição de uma 114 

Unidade Acadêmica Especial. §4º A relação das Unidades Acadêmicas Especiais em cada regional da UFG e 115 

respectivos câmpus será estabelecida em Resolução do Conselho Universitário. Art. 64. A Unidade 116 

Acadêmica poderá aglutinar seus docentes e técnico-administrativos em educação, estruturando formas de 117 

organização interna de gestão de suas atividades acadêmicas e dará o nome que melhor lhe convier para os 118 

componentes dessa estruturação. §1º A estruturação estabelecida no caput será aprovada pelo Conselho 119 

Diretor da Unidade. §2º As representações dos técnico-administrativos em educação e estudantes nos 120 

componentes serão definidas pelo Conselho Diretor da Unidade Acadêmica. Falou que a representação nos 121 

Conselhos gestores, disse que primeiro teria representantes no CONSUNI (Conselho Universitário), que teria 122 

trinta representantes que seriam escolhidos entre Diretores de unidades acadêmicas ou chefes de unidades 123 

acadêmicas especiais e para as câmaras superiores serão por meio de eleições. Disse que muitos assuntos que 124 

eram levados ao CONSUNI (Conselho Universitário) serão finalizados no Conselho Gestor. Disse que a 125 

representação no CONSUNI (Conselho Universitário) será calculada proporcionalmente ao número de 126 

cursos da regional. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita questionou sobre os cinco representantes discentes 127 

em Goiânia, como faria no caso do transporte e alimentação, pois eles não podiam receber diárias. O 128 

Presidente disse que isso realmente era um problema, mas o transporte era garantido. O Prof. Ricardo de 129 

Mattos Santa Rita disse que se realmente quisesse que fosse representante tinha eu assegurar isso, tinha que 130 

ter esse tratamento de igualdade. O Presidente disse que em Jataí tinha formado cinco unidades acadêmicas 131 

especiais, tão logo fossem liberadas as CD’s (Cargos de Direção) se tornarão unidades acadêmicas. A Prof.ª 132 

Suely dos Santos Silva disse que na exposição foi colocado o estatuto e colocava que a Regional foi colocada 133 

em unidades acadêmicas, falou que foram feitas reuniões e que restou uma dúvida, tinha a resolução 21 134 

(vinte e um) que inseria obrigatoriamente a figura das unidades acadêmicas especiais, hoje tinha uma 135 

definição do regimento e outra da resolução. No documento encaminhado foi exposto o que queria seguir, 136 

portanto era contra a resolução que feria o estatuto. O Presidente explicou que para seguir o estatuto tinha 137 

que ser unidade acadêmica especial, assim que tiver as CD’s (Cargos de Direção) as unidades serão 138 

transformadas em unidades acadêmicas, pois não atendiam aos critérios por não ter as CD’s (Cargos de 139 

Direção). A Prof.ª Helga Maria Martins de Paula disse que foi realizada uma reunião ampliada e foi 140 

solicitada a revogação da Resolução 21 (vinte e um), pois os impedimentos eram consequências, não 141 

requisitos, pressupõe-se que o estatuto aprovado, a implantação seria aprovada, o que teria a longo prazo 142 

seria a ampliação do quadro de pessoal. O Presidente solicitou que o documento fosse encaminhado para 143 

discussão. A Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago se o erro foi da Universidade Federal de 144 

Goiás ou do Ministério da Educação, pois não sabia que não tinha CD’s (Cargos de Direção), então agora 145 

onde foi o erro? Alguma explicação tinha que ter. O Prof. Allison Gustavo Braz disse que a discussão era que 146 

o que foi encaminhado e para quem gostaria de ser unidade acadêmica e unidade acadêmica especial. Disse 147 
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que dentro disso a questão que ficou e que estava escrito, disse que não sabia se constava na ata que a 148 

Ciências Biológicas era especial, mas as outras não e que ficaram especiais por falta das CD’s (Cargos de 149 

Direção), disse que não sabia se foi discutido assim que quando chegassem as CD’s (Cargos de Direção) isso 150 

passaria para unidades. O Presidente explicou que o que ocorreu foi que o pedido foi de unidade acadêmica, 151 

mas por falta das CD’s (Cargos de Direção), após as discussões ele foi voto vencido, o pedido encaminhado 152 

foi esse. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que houve um erro da Universidade Federal de Goiás, 153 

pois a partir do momento que fazia um estatuto e achava que ele demoraria, a estrutura poderia estar torta, 154 

disse que já tinha os institutos e a questão do voto vencido era terrível, quanto ao estatuto ele disse que 155 

enviou questionamentos e não teve respostas e isso dava uma sensação ruim. O Presidente disse que por isso 156 

precisava de um documento para ter ciência. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira disse que tinha um 157 

encaminhamento, que o Conselho Diretor votasse negando a Resolução 21 (vinte e um) e como 158 

encaminhamento que as pessoas das outras unidades juntassem ao documento. O Técnico Administrativo 159 

Marcos Humberto Silva de Assis disse que as Unidades Acadêmicas Especiais tinham direito a voz, mas não 160 

a voto. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira pediu para encaminhar a proposta de uma reunião extraordinária. 161 

O Presidente disse que não tinha mais quórum, mas independente disso as unidades poderiam encaminhar 162 

um documento para a Direção ter conhecimento, senão ficava sendo o último, a saber, do que estava 163 

acontecendo. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que as pessoas tinham que ter cuidado com o que 164 

falavam, porque para ele isso era uma ameaça. Disse que o próprio processo de interiorização das 165 

universidades era problemático, mas isso não queria dizer que não havia possibilidade de corrigir os erros e 166 

uma coisa que queria levantar eram os equívocos da expansão, mas preferia achar que era erro e gravíssimo, 167 

pois colocava em uma situação muito precarizada aqueles que executavam as mesmas funções. A segunda 168 

questão era que ele agradecia aos colegas que batalharam e lutaram historicamente, pelo processo de 169 

independência no Brasil, pela reforma do Estado, as lutas para a suposta abertura democrática e depois os 170 

colegas que chegaram aqui anteriormente e lançaram as pedras para que tivesse uma universidade no 171 

Sudoeste Goiano, no entanto, gostaria de dizer o seguinte, não poderia atribuir a paternidade de um processo 172 

no qual as pessoas partem de pontos muito diferentes, disse que não estava aqui por acidente, disse que sua 173 

opção de ser professor era uma opção que foi colocada em sua vida que ele fez questão de agarrar, disse que 174 

era grato às Professoras Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago e Luciana Aparecida Elias por terem 175 

chegado e reconhecerem os problemas existentes e que existiam até hoje. Dito isso o professor disse que 176 

ficou sabendo que no CONSUNI (Conselho Universitário) do último dia 17/10 (dezessete de outubro) pelo 177 

Prof. Tiago Diretor da Unidade da Regional de Catalão que lhe disse que o entendimento deles lá com a 178 

Resolução 23 (vinte e três), que eles foram contra e questionou se nós tínhamos sido a favor. O Professor 179 

disse que aqui também foram contra. Então o Prof. Tiago disse que o Diretor de Jataí votou favorável à 180 

resolução. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que fez questão de localizar a ata e parecia que tinha um 181 

equívoco ali, dizendo que o Conselho Diretor da Unidade estava de comum acordo que seriam aprovadas as 182 

unidades especiais, disse que foi retificada a ata, no entanto, nessa retificação ainda apontava o voto do 183 

Diretor de Jataí como voto favorável à aprovação, então disse que cometeria o mesmo erro que 184 

insistentemente o Presidente tinha cometido, dizendo o seguinte: olha estava lá no site e ninguém leu, estava 185 
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lá no site do MEC (Ministério da Educação) e ninguém leu, estava lá no Conselho Diretor para ser votado e 186 

ninguém foi contra, disse que insistentemente estavam votando contrário, estavam nadando contra a maré em 187 

muitos sentidos, disse que esse estatuto era um elefante branco de papel, pois era impraticável, pediu para 188 

não acusar as pessoas de desinteressadas, pois todos estavam interessados inclusive em corrigir esses erros, 189 

pois essa aprovação de unidade acadêmica ou especial determinava o modelo de desenvolvimento dos 190 

próximos anos e esse modelo tinha haver com o desenvolvimento da própria carreira. Disse que colocou no 191 

CONSUNI (Conselho Universitário) uma discussão sobre o conceito hora aula. O Presidente disse que com 192 

relação a representação da ADCAJ (Associação dos Docentes dos Câmpus de Jatai) na discussão das 193 

sessenta horas, o professor não estava presente na reunião, tinha uma pessoa da ADCAC (Associação dos 194 

Docentes dos Câmpus de Catalão), então ele solicitou que tivesse um representante também da ADCAJ 195 

(Associação dos Docentes dos Câmpus de Jatai), já que o João Victor de Souza Cyrino não quis fazer parte 196 

da discussão, então foi ele que levantou isso e isso foi votado lá. Disse que o estímulo ao debate e discussão 197 

foi sempre feito, disse que no último conselho questionou quais os conselheiros que estavam esclarecidos 198 

quanto ao estatuto, mas a maioria não estavam esclarecidos, não foi falado não leram. O Prof. Raimundo 199 

Agnelo Sores Pessoa falou sobre o estatuto, a questão de implantação das unidades, impactaria muitas coisas 200 

em Jataí e a questão das CD’s (Cargos de Direção) eram as menores. A Prof.ª Suely Santos Silva disse que as 201 

unidades aprovadas como especiais, que não via diferença, que chefe ou subchefe que não recebe nada, disse 202 

que esse conselho seria reduzido, na prática era reduzir ao mínimo de pessoas, era preciso repensar, disse que 203 

a proposta era refutar a resolução 21 (vinte e um). O Prof. Luiz Almeida da Silva disse que no Instituto de 204 

Ciência da Saúde eles estavam indignados, disse que como pessoa e como profissional ele tinha repensado o 205 

papel dele no Conselho Diretor, disse que era de fantoche, que não eram respeitados, então uma das questões 206 

era o aborrecimento como membro desse conselho a questão de discutir CD’s (Cargos de Direção), a questão 207 

estrutural, se não conseguir essas CD’s (Cargos de Direção) o que fará? Retrocederá? Porque implementou 208 

um estatuto sem condições? Disse que como membros do Conselho isso tinha que ser rediscutido. O Prof. 209 

Ricardo de Mattos Santa Rita disse que entrava no sita da Universidade e não via nada sobre planejamento 210 

estratégico, disse que no site do curso tinha um histórico de atas, disse que tinham que fazer nos ouvir. Não 211 

havendo mais quórum, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:10 horas (dezessete horas e dez 212 

minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a 213 

presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos 214 

conselheiros presentes à discussão ........................……………………………................................................... 215 

Wagner Gouvêa dos Santos_______________________________________________________________ 216 

Alessandro Martins______________________________________________________________________ 217 

Alysson Tobias Ribeiro da Cunha___________________________________________________________ 218 

Allison Gustavo Braz____________________________________________________________________ 219 

Cecília Nunes Moreira___________________________________________________________________ 220 

Christofer Gustavson Prado________________________________________________________________ 221 

Eva Aparecida de Oliveira________________________________________________________________ 222 

Fernando Corrêa Amorim________________________________________________________________ 223 
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Fernando Silva dos Santos__________________________________________________________________ 224 

Fernando Simões Gielfi____________________________________________________________________ 225 

Gustavo Henrique Marques Araújo___________________________________________________________ 226 

Helga Maria Martins de Paula_______________________________________________________________ 227 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos__________________________________________________________ 228 

Jordana Rezende Souza Lima_______________________________________________________________ 229 

Luciana Aparecida Elias____________________________________________________________________ 230 

Luís César de Souza_______________________________________________________________________ 231 

Luiz Almeida da Silva_____________________________________________________________________ 232 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________________ 233 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________ 234 

Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago____________________________________________________ 235 

Neuda Alves do Lago______________________________________________________________________ 236 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa_____________________________________________________________ 237 

Ricardo de Mattos Santa Rita________________________________________________________________ 238 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos_______________________________________________________ 239 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 240 


