SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS
JATAÍ, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2009.
1

Aos dezenove (19) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e nove (2009) às nove horas e quinze

2

(09:15) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora

3

do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro,

4

Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira, Coordenadora do Curso de

5

Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane

6

José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de

7

Educação Física; Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida

8

Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Profª. Liliane Vieira Martins Leal, Coordenadora do Curso de

9

Direito; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira

10

Berreta, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos Antônio Menezes, Coordenador

11

do Curso de História; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof.

12

Roberto Menezes de Oliveira, Vice-Coordenador do Curso de Psicologia; Profª. Silvia Sobral Costa,

13

representando a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas; Profª. Tatiana Diello Borges, representando

14

a Coordenação do Curso de Letras; Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina

15

Veterinária; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Profª. Cecília Nunes

16

Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes

17

Soares, representante dos professores assistentes; Os Servidores Marcos Humberto Silva de Assis e Rafael

18

Nogueira de Freitas, representando os servidores técnico-administrativos; Os acadêmicos Elias Menta

19

Macedo, Guiller Fernando de Assis e Silmara Silva Cardoso representando os discentes; Profª. Zilda de

20

Fátima Mariano, Presidente da CIS; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em

21

Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia;

22

Técnica-administrativa Kelly Martins Bezerra, representante do SINT/UFG..O Prof. João Batista Pereira

23

Cabral, vice-diretor do Campus. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos: Não

24

tivemos o Primeiro Ponto da Pauta – Informes. Segundo Ponto da Pauta - Aprovação das atas:

25

24/06/2009, 01/07/2009 e 10/07/2009. Em discussão e em seguida em votação as atas foram aprovadas com

26

o registro de 13 (treze) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções. Os próximos dois pontos foram relatados em

27

bloco. Terceiro Ponto da Pauta - Banca de concurso Professor Efetivo – Área: Hematologia Clínica e

28

Líquidos Corporais – do Interesse do Curso de Biomedicina/CAJ – Banca: Profª. Drª. Maria Zenaide de

29

Lima Chagas Moreno Fernandes - Presidente (UFRJ), Prof. Dr. Alexandre Braoios (Campus Jataí/UFG),

30

Prof. Dr. Sandro Moron (UFT), Profª. Drª. Karlla Greik Dias Penna- Suplente (UCG) e Prof. Dr. Wagner

31

Gouvêa dos Santos - Suplente (Campus Jataí/UFG). Quarto Ponto da Pauta - Banca de concurso

32

Professor Efetivo – Área: História do Brasil – do Interesse do Curso de História/CAJ – Banca: Prof. Dr. Noé
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33

Freire Sandes -Presidente (UFG-Goiânia), Profª. Drª. AnaPaula Squinelo (UFMS), Profª. Drª. Renata Cristina

34

de Sousa Nascimento, Profª. Ms. Cleusa Gomes da Silva – Suplente, Profª. Drª. Sônia Aparecida Lobo-

35

Suplente (UEG/IF-GO), relatados pela Presidente do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em

36

votação as bancas de concursos foram aprovadas com o registro da unanimidade dos votos. Quinto Ponto da

37

Pauta - Processo para Análise da Matriz Curricular dos Cursos de Direito, Educação Física

38

(bacharelado) e Fisioterapia. Relatado pela Profª. Luciana Aparecida Elias, a relatora disse que algumas

39

cargas horárias foram excedidas, mas que a comissão entende que cada curso tem suas necessidades

40

específicas e sugere a aprovação das matrizes. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini questionou sobre o

41

motivo da carga horária ter excedido. A Profª. Luciana Aparecida Elias respondeu que foi avaliada a carga

42

horária total e que em média são 300 (trezentas) a 400 (quatrocentas) horas excedentes. A Profª. Ana Lúcia

43

Rezende Souza disse que conforme portaria do MEC a carga horária do Curso de fisioterapia realmente subiu

44

e que a matriz foi adequada de acordo com essa portaria. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini perguntou

45

qual a conseqüência da aprovação dessas matrizes com carga horária excedente, pois todos os cursos tem

46

vontade de ampliar, mas tem que ser de acordo com as condições existentes. O Prof. Thiago André Carreo

47

Costa disse que o Curso de Medicina Veterinária está com a carga horária muito alta e que a aprovação

48

dessas matrizes com carga horária excedente irá tirar vagas de outros cursos e estes serão prejudicados.O

49

Prof. Christian Dias Cabacinha disse que a comissão deve analisar os impactos em cada curso. O acadêmico

50

Elias Menta Macedo perguntou se o Curso de Direito excedia na carga horária. A Profª. Luciana Aparecida

51

Elias respondeu que o Curso de Direito está usando a grade de Goiânia e esta excede a carga horária em

52

relação a alguns cursos em outras instituições. A Presidente falou que o Curso de Direito foi iniciado com a

53

grade de Goiânia, mas o PPC do Curso deve ser mudado. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes

54

Soares disse que o PPC deve ser aprovado de acordo com as necessidades e que deve ser levado em

55

consideração as características dos cursos daqui e as de Goiânia. A Profª. Liliane Vieira Martins Leal disse

56

que nenhuma matriz está tão longe da realidade, pois houve um estudo para a elaboração de cada matriz e se

57

a carga horária é excedente, porém não é fora da realidade. Disse ainda que as matrizes estão à disposição de

58

todos os conselheiros e que a comissão não percebeu uma disparidade tão grande quanto a que o Conselho

59

está vendo. A Profª. Ana Lúcia Rezende Souza disse que o Curso de Fisioterapia está tentando fazer uma

60

matriz o mais próximo possível da realidade e que este é o primeiro curso em uma instituição pública em

61

Goiás, então não foi possível obter parâmetros regionais, os parâmetros utilizados são de instituições de fora,

62

disse ainda que não vê a possibilidade de trabalhar com carga horária menor. A Profª. Luciana Aparecida

63

Elias falou que existe um empenho em transformar algumas disciplinas similares (ou de mesmo nome) do

64

Campus em código único, isso é uma solicitação da PROGRAD. A Profª. Ana Lúcia Rezende Souza

65

solicitou que as matrizes dos Cursos de Direito, Educação Física Bacharelado e Fisioterapia fossem

66

desmembradas para proceder a aprovação. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini falou que o conselho não

67

está questionando o mérito de cada curso e que tem que definir o que é núcleo comum, específico ou núcleo

68

livre. Em seguida perguntou se com o excedente de 300 (trezentas) horas em relação a outros cursos, o que

69

vai acontecer com os professores que por lei tem que dar 12 (doze) horas aula? E disse ainda que a

70

preocupação é como fazer, se a carga horária atual dos professores já é excedente. A Profª. Ana Luisa Aguiar
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71

de Castro perguntou se as vagas originais de cada curso são capazes de manter estas horas. A Profª. Liliane

72

Vieira Martins Leal respondeu que sim. Neste momento o Prof. Christian Dias Cabacinha questionou sobre

73

as pessoas que não são membros do Conselho e que estão tendo voz na reunião. A Presidente perguntou aos

74

conselheiros se a Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal (representando o Curso de Educação Física

75

Bacharelado) e a Profª. Ana Lúcia Rezende Souza (representando o Curso de Fisioterapia) poderiam falar, os

76

conselheiros concordaram que as professoras falassem sobre este assunto e que elas tendo a palavra o

77

coordenador não teria. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que tinha uma dúvida quanto a

78

exposição do relato e quis saber se foi observada a carga horária mínima de cada curso. Disse ainda que o

79

Curso de Educação Física já fez uma adequação para as disciplinas de núcleo comum e que deve ser feito um

80

estudo mais aprofundado para verificar se o excedente causa impacto. A Profª. Luciana Aparecida Elias

81

respondeu que não foram avaliados todos os cursos do país e quanto ao Curso de Bacharelado em Educação

82

Física trata-se de um curso novo e a carga horária excedente é dentro dos cursos que foram analisados e que

83

ao analisar as matrizes não sabiam qual o impacto do excedente na distribuição de vagas e o que foi pedido

84

para a comissão foi o estudo das matrizes e isso foi feito dentro do material apresentado. O Prof. Marcos

85

Antonio Menezes sugeriu que fosse feito um encaminhamento para que as coordenações se reunissem com a

86

comissão, para definições, pois faltam professores em todos os cursos, disse ainda que Goiânia tem uma

87

dívida com os Campi do interior, pois anteriormente os alunos do interior foram contados como vagas para

88

Goiânia e essas vagas nunca voltaram para os campi. O Prof. Henrique Almeida Fernandes questionou se o

89

Curso de Fisioterapia é integral. A Profª. Ana Lúcia Rezende Souza respondeu que sim. Em seguida o Prof.

90

Henrique Almeida Fernandes falou que sendo assim sua pergunta seria para os cursos de Educação Física e

91

Fisioterapia, ele quis saber como esses cursos vão colocar o excedente de 300 (trezentas) horas se dão aulas

92

somente à noite. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que tinha o mesmo questionamento, pois

93

segundo as contas de carga horária, realmente não tem como cumprir a carga horária. O Prof. Fabrízzio

94

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que não há necessidade de analisar o PPC para verificar a carga

95

horária mínima, pois o MEC tem um padrão a seguir e que tem a questão de divisão de turmas o que

96

aumenta a carga horária. A Profª. Zilda de Fátima Mariano questionou sobre a quantidade de horas, pois foi

97

pedido que os PPC´s dos cursos proporcionassem mais qualidade aos cursos. Em resposta ao questionamento

98

do Prof. Henrique Almeida Fernandes, a Profª. Liliane Vieira Martins Leal disse que o Curso de Direito tem

99

que ter aula durante o dia, pois as aulas práticas dependem do horário de funcionamento do Fórum que é até

100

as dezoito horas. O Prof. Henrique Almeida Fernandes respondeu que sabe do horário de funcionamento do

101

Fórum. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal falou que o Curso de Educação Física Bacharelado é

102

predominantemente noturno e que terá disciplinas ministradas durante o dia também e que tudo isso foi

103

pensado no PPC. Disse ainda que não vê problemas na aprovação dessa matriz e questionou se a PROGRAD

104

vai aprovar um curso com a carga horária inferior ao mínimo exigido pelo MEC. E considerando isso a

105

matriz do Curso de Educação Física está dentro do exigido. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que concorda

106

com a fala de vários professores e que tem que trabalhar dentro da realidade do Campus e as atividades

107

inclusas nos PPC’s não vão gerar vagas de professores para os cursos, portanto a aprovação dessas matrizes

108

não implicam disponibilidade de vagas e sugeriu a aprovação desde que uma comissão analise a óptica do
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109

conjunto. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que tem preocupação, pois a comissão usa o PPC para

110

realizar a alocação de vagas e sua proposta é de um novo estudo. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que

111

não foi feita a análise das divisões de turmas e que a comissão pensou no Campus como um todo e que os

112

Cursos REUNI foram pensados para solucionar problemas. A Profª. Ana Lúcia Resende Souza propôs que as

113

matrizes fossem desmembradas. O Prof. Christian Dias Cabacinha propôs que não votasse as matrizes e

114

reavaliasse o parecer da comissão. A Presidente disse que os questionamentos foram respondidos com a

115

apresentação dos PPC´s e o Conselho precisa aprovar essas matrizes para que a comissão de alocação de

116

vagas possa trabalhar. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva disse que cada curso tem o direito de fazer

117

sua matriz. A Profª. Luciana de Oliveira Berreta disse que se as matrizes estão dentro da carga horária

118

mínima, porque tanta polêmica. A Presidente disse que no momento o que importa para rodar o modelo é a

119

carga horária total. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que tem que ver a carga horária que impacta em

120

outros cursos. O Prof. João Batista Pereira Cabral propôs que a comissão de alocação faça a divisão das

121

vagas em cima da carga horária mínima: Fisioterapia 4000 (quatro mil) horas, Educação Física 3200 (três mil

122

e duzentas) horas e Direito 3700 (três mil e setecentas) horas. A Profª. Camila Alberto Vicente sugeriu que

123

sejam avaliadas as disciplinas similares. A Presidente disse que o que será avaliado é o fluxo e não o PPC. A

124

Profª. Luciana de Oliveira Berreta disse que o que dever ser considerado é a carga horária do curso, senão o

125

curso pode ser prejudicado. A Presidente disse que se o curso se isolar poderá inviabilizar outro curso. O

126

Prof. Christian Dias Cabacinha disse que se a comissão for verificar as disciplinas comuns, então ele retira

127

sua proposta. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que entende que o Conselho irá aprovar apenas as matrizes

128

e que a definição das vagas será feita de acordo com as regras que serão aplicadas para todos. A Profª.

129

Luciana de Oliveira Berreta que os ajustes são: divisão de turmas, estágios, bacharelados e os núcleos livres

130

serão cortados. Neste momento a Profª. Ana Lúcia Rezende Souza retirou sua proposta. A Presidente disse

131

que será votado o parecer da comissão com as ressalvas dos Professores Euter Paniago Júnior (o Conselho

132

irá aprovar apenas as matrizes e que a definição das vagas será feita de acordo com as regras que serão

133

aplicadas para todos) e Christian Dias Cabacinha (para verificar as disciplinas comuns). Em votação o

134

parecer da comissão foi aprovado com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções.

135

Sexto Ponto da Pauta - Processo 23070.012197/2009-48 - Acadêmico Exposição de Motivos – do

136

Interesse da Acadêmica Tamires Soares de Assis do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Prof. Euter

137

Paniago Júnior. O relator expôs seu parecer desfavorável ao pedido da acadêmica com a ressalva de que ela

138

não solicitou atendimento domiciliar e que foi aprovada por nota e reprovada pela frequência. O relator

139

propôs ainda que o processo volte para o curso e que este procure uma solução. Após várias discussões a

140

Presidente sugeriu que o processo voltasse para a coordenação e depois para o conselho, então o processo foi

141

retirado de pauta. Sétimo Ponto da Pauta - Convênio UFG & CEFET (Rio Verde) – do Interesse da

142

Coordenação Administrativa, relatado pela Profª. Luciana de Oliveira Berreta. A relatora sugeriu que o

143

convênio seja aberto também outros cursos e expôs seu parecer favorável ao convênio. Em discussão e em

144

seguida em votação o parecer da relatora foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida

145

os próximos cinco pontos foram relatados em bloco: Oitavo Ponto da Pauta - PROJETO DE PESQUISA:

146

Vidas Interrompidas: Compreendendo os Fatores Relativos à Reincidência do Jovem Infrator de Jataí.
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147

Coordenador: Prof. Érico Douglas Vieira – Curso Psicologia. Nono Ponto da Pauta - PROJETO DE

148

PESQUISA: A Problemática do Ensino Jurídico no Brasil, a Questão do “Aluno Novo” e as Perspectivas de

149

um Curso de Direito de Caráter Público no Sudoeste de Goiás. Coordenadora: Profª. Maria Cristina Cardoso

150

Pereira – Curso Direito, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcos Antonio de

151

Menezes. O relator sugeriu a aprovação e que em seguida seja encaminhado para o comitê de ética. Décimo

152

Ponto da Pauta - PROJETO DE PESQUISA: Potencial Daninho de Mucuna-Preta (Stizolobium) em

153

Áreas de cana-de-açúcar. Coordenador:

154

Comissão do Conselho Diretor e lido pela Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro. Décimo Primeiro Ponto da

155

Pauta - PROJETO DE PESQUISA: Influência da Prática da Atividade Física Regular sobre o Equilíbrio

156

Funcional e Risco de Quedas em Idosos. Coordenadora: Profª. Taís Malysz Sarzenski – Curso de Ciências

157

Biológicas, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido Prof. Wagner Gouvêa dos Santos. Décimo

158

Segundo Ponto da Pauta - PROJETO DE PESQUISA: Micropropagação da Gueroba (Syagrus Oleracea

159

(MART.) Becc.) Através do Cultivo “In Vitro” de Embriões, Caracterização e Montagem de um

160

Germoplasma na Região de Jataí – Sudoeste Goiano – Coordenador: Prof. Antônio Paulino da Costa Netto –

161

Curso de Ciências Biológicas. Décimo Terceiro Ponto da Pauta - Solicitação Afastamento para Participar

162

de Programas de Cooperação no Exterior - Interessada: Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, relatado pela

163

Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida

164

em votação os pareceres todos favoráveis foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos.

165

Décimo Quarto Ponto da Pauta -

166

Semestre 2008, Primeiro Semestre 2009 – do Interesse da Profª. Viviane Oliveira Gonçalves – Curso de

167

Educação Física, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues

168

Meira. Em discussão e em seguida em votação o parecer favorável foi aprovado com o registro da

169

unanimidade dos votos. Décimo Quinto Ponto da Pauta - SICAD's Pedagogia – Profª. Eva Aparecida de

170

Oliveira e Profª. Soraia Rodrigues Chaves – Curso de Pedagogia, relatados pela Profª. Luciana Aparecida

171

Elias, primeiro relatado o SICAD da Profª. Eva Aparecida de Oliveira , a relatora sugeriu a aprovação da

172

carga horária, pois a mesma foi referendada pela Coordenação do Curso. Após várias discussões quanto às

173

horas excedentes a relatora disse que em seu parecer consta que a responsabilidade das horas excedentes são

174

de responsabilidade da Coordenação do Curso. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que não entende

175

porque colocaram horas a mais. A Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira explicou que a professora

176

realmente trabalhou estas horas. A Presidente disse que o trabalho em congressos é de responsabilidade de

177

quem vai realizar o evento e que os cursos tem refletir quanto a realização destes eventos. Após várias

178

discussões o relato favorável foi colocado em votação foram registrados 5 (cinco) votos favoráveis, 10 (dez)

179

contrários e 5 (cinco) abstenções. Em seguida foi apreciado o SICAD da Profª. Soraia Rodrigues Chaves, o

180

parecer foi desfavorável, novamente várias discussões sobre o assunto. O Prof. Dimas disse que são dois

181

casos na mesma coordenação, um de excesso e outro de falta de carga horária e que aprovar um ou outro

182

será incoerente. A Presidente avisou que a Fundação Educacional de Jataí solicitou os SICAD’s de todos os

183

professores. Em votação foram registrados 13 (treze) votos favoráveis ao parecer da relatora, 1 (um) voto

184

desfavorável e 3 (três) abstenções. Décimo Sexto Ponto da Pauta - Processo nº 23070.007347/2009-00

Prof. Paulo César Timossi – Curso Agronomia, relatado pela

Relatório Semestral de Pós-Graduação/Doutorado – Segundo
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185

Área: Física Teórica/Subárea: Física Computacional – Resultado- Curso de Física, relatado pela Presidente

186

do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação o resultado do concurso foi aprovado com o

187

registro da unanimidade dos votos. Devido ao horário o próximo ponto da pauta foi suspenso (PROJETO

188

DE EXTENSÃO E CULTURA - "Volta as aulas sem a gripe A H1N1"-Coordenador: Alexandre Braoios

189

Curso de Biomedicina. Relatora: Profª. Zilda de Fátima Mariano) ficando o seu relato para a próxima

190

reunião. Décimo Sexto Ponto da Pauta - Outros Assuntos – A Presidente solicitou às coordenações de

191

cursos para que não vão direto à Prefeitura para solicitar patrocínios, pois a Direção tem que ter

192

conhecimento destes pedidos, solicitou ainda que a figura da direção seja reconhecida e que ela seja avisada

193

dos acontecimentos. Informou também que em reunião com o Prefeito ele disse que não irá mais aceitar

194

pedido que não tenham o aval da direção. A Presidente disse ainda que os pedidos devem ser evitados, pois a

195

Prefeitura está ajudando muito o Campus, portanto as atitudes isoladas devem ser evitadas e os pedidos que

196

venham a existir passem pela direção. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que teve uma reunião na

197

Prefeitura juntamente com o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro para verificar parcerias e disse que acha

198

que não passou por cima da Direção. A Presidente respondeu que gostaria de ser informada, pois o excesso

199

de pedidos é reclamado para ela, pois ela representa a instituição. A Presidente disse ainda que na UFG em

200

Goiânia, qualquer documento que é encaminhado sem o aval dela é devolvido e o que ela quer no momento é

201

que evitem atitudes isoladas e que ela seja informada do que estiver acontecendo. Nada mais havendo a

202

tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 11:56 (onze horas e cinquenta e seis minutos), da

203

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em

204

conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.

205

Silvia Correa Santos___________________________________________________________

206

Ana Luisa Aguiar de Castro______________________________________________________

207

Camila Alberto Vicente de Oliveira________________________________________________

208

Cecília Nunes Moreira Sandrini __________________________________________________

209

Christian Dias Cabacinha________________________________________________________

210

Cristiane José Borges ___________________________________________________________

211

Dimas Moraes Peixinho_________________________________________________________

212

Edney Rocha Freitas____________________________________________________________

213

Euter Paniago Júnior____________________________________________________________

214

Elias Menta Macedo____________________________________________________________

215

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________

216

João Batista Pereira Cabral_______________________________________________________

217

Kelly Martins Bezerra___________________________________________________________

218

Henrique Almeida Fernandes______________________________________________________

219

Liliane Vieira Martins Leal_______________________________________________________

220

Luciana Aparecida Elias_________________________________________________________

221

Luciana de Oliveira Berreta ______________________________________________________

222

Marcos Antonio Menezes________________________________________________________
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223

Marco Aurélio Carbone Carneiro__________________________________________________

224

Marcos Humberto Silva de Assis__________________________________________________

225

Paulo Roberto Rodrigues Meira___________________________________________________

226

Rafael Nogueira de Freitas_______________________________________________________

227

Roberto Menezes de Oliveira_____________________________________________________

228

Silmara Silva Cardoso__________________________________________________________

229

Silvia Sobral Costa_____________________________________________________________

230

Tatiana Diello Borges___________________________________________________________

231

Thiago André Carreo Costa_______________________________________________________

232

Wagner Gouvêa dos Santos______________________________________________________

233

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________________

234

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________
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