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1Aos dezoito dias (18) do mês de abril (04) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e vinte minutos
2(14:20) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG, sob a
3presidência do Diretor do CAJ, Prof.. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho Profa. Adriana
4Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins, Coordenador do
5Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de Medicina
6Veterinária; Prof. Marcos Antônio de Menezes, representando a Coordenação do Curso de História; Prof.
7Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Fernando Simões Gielfi,
8Coordenador do Curso de Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de
9Matemática; Prof. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a Maria de Fátima
10Pessoa de Assis, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador
11do Curso de Química, Profª. Silvia Sobral Costa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Prof a.
12Santinha Neuda A. do L. de Assis, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera Lúcia
13Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. João Batista Pereira Cabral, representando a
14Coordenação do Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de
15Pós-graduação em Agronomia; Prof a. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago, Assessora de Extensão e
16Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos; Prof.
17Dirceu Luiz Hermann, representante dos professores auxiliares; Profª. Suely dos Santos Silva, representante
18dos professores assistentes; a servidora Marilda Maria Ferreira Soares, representante dos servidores técnico19administrativos e a acadêmica Denise M. F. de Oliveira, representante dos discentes. Verificado o “quorum”,
20o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, começando pelo primeiro ponto da pauta: Apreciação e
21votação das atas das seguintes reuniões: 28/02/2007(vinte e oito de fevereiro de 2007), 07/03/2007(sete de
22março de dois mil e sete) e 14/03/02007(quatorze de março de dois mil e sete). O Prof. Marco Aurélio
23Carbone Carneiro sugeriu que este ponto seja retirado da pauta, alegando que os membros do Conselho não
24receberam as atas impressas e, portanto, não tiveram tempo hábil para lê-las. Em discussão e em seguida em
25votação foi aprovada a sugestão do professor, registraram 09 (nove) votos favoráveis e 05 (cinco) contrários.
26Segundo ponto da pauta: Informes: O Presidente consultou os membros a respeito da possibilidade de
27alterar a data da próxima reunião ordinária do Conselho Diretor do dia 25/04/2007(vinte e cinco de abril de
28dois mil e sete) para o dia 02/05/2007(dois de maio de dois mil e sete), o que foi aceito por todos. Em
29seguida, o Presidente informou que está ocorrendo uma reestruturação da Secretaria Acadêmica e que esta
30adquiriu um nível de autonomia maior em relação a Goiânia, pois, a partir de agora poderá, por exemplo,
31montar processo para colação de grau, inclusive para a colação de grau especial. O Presidente destacou ainda
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32que haverá um treinamento dos funcionários da Secretaria Acadêmica a ser realizado em Goiânia e que a
33responsável por esta Secretaria, a servidora Oreci Ferreira da Silva, solicitou aos coordenadores de cursos
34que quando houver alguma alteração a ser feita relativa à Secretaria Acadêmica que elaborem um documento
35e encaminhem a ela. Continuando os informes, o Presidente comentou sobre sua viagem à Brasília para
36participação de um evento do MEC sobre a expansão dos campi, pontos abordados no seminário: Vagas –
37quanto as de técnico-administrativos, o Presidente relatou que os Reitores/Diretores de outras Instituições
38mencionaram que a distribuição de vagas para este segmento não foram adequadas. Em relação às vagas para
39docentes, o Presidente comentou que os Reitores/Diretores solicitaram vagas para professores efetivos e
40foram informados de que estão encaminhadas e que a previsão de liberação é maio do corrente ano.
41Elevação da taxa de evasão – o Presidente informou que o MEC faz o cálculo desta taxa contabilizando
42transferência como evasão e qualquer tipo de atraso também é considerado como evasão, porém, a
43ANDIFES não concorda com este cálculo. Pós-Graduação nos campi do interior - o Presidente comentou
44que participou de uma palestra na qual foi mencionada a possibilidade de abertura de cursos de Pós45Graduação nos campi do interior. Finalizando os tópicos abordados neste Seminário, o Presidente informou
46ainda que questões relacionadas ao Projeto Universidade Nova e Tribunal de Contas também foram
47discutidos. Destacou também que o MEC promoverá este Seminário em nível regional. Dando continuidade
48aos informes, o Presidente relatou sobre sua viagem à Goiânia para a participação no Fórum Permanente de
49Graduação no qual os principais temas discutidos foram a questão da inclusão de cursos noturnos e o Projeto
50Universidade Nova. O Presidente divulgou o site deste projeto (www.univesidadenova.ufba.br) e comentou
51que o MEC está muito entusiasmado. Sugeriu também a ideia de organizar um Fórum em Jataí para discutir a
52respeito do Projeto Universidade Nova. A Professora Suely dos Santos Silva reiterou que é preciso discutir
53este Projeto sob uma perspectiva regional. A Professora Jaqueline Araújo Civardi comentou sobre a mudança
54dos cursos da UFG que antes eram em regime anual, porém agora são semestrais. Em seguida, questionou
55sobre a questão de como os cursos do CAJ/UFG devem se organizar quanto à elaboração dos seus Projetos
56Pedagógicos: mantém o semestral ou já vamos discutir o Projeto Universidade Nova? O Presidente
57respondeu que é uma situação muito delicada, que pode trazer consequências até os próximos 10 (dez) anos,
58e que o caminho é a discussão. Em seguida, o Presidente informou aos membros a respeito de uma denúncia
59em relação ao cursinho pré-vestibular Atitude. Em reunião do Conselho Diretor ocorrida no início do ano de
602006 (dois mil e seis), o Presidente comentou que o coordenador do projeto foi questionado se haveria
61movimentação financeira e este respondeu taxativamente que tratava-se de um projeto sem fins lucrativos.
62Entretanto, continuou o Presidente, a Ouvidoria da UFG recebeu uma denúncia anônima referente ao
63pagamento de taxas no cursinho. Assim, o coordenador do projeto foi procurado novamente, respondendo
64que a taxa cobrada era para a manutenção do cursinho (apostilas, por exemplo). Portanto, foi solicitada uma
65prestação de contas, na qual constatou-se que no ano de 2006 (dois mil e seis) houve uma receita de
66aproximadamente R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). No momento, o caso do cursinho pré-vestibular
67Atitude encontra-se na PROJUR para que sejam tomadas as devidas providências. O Presidente finalizou

68este informe, defendendo que o projeto do cursinho pré-vestibular é muito importante e que será avaliada a
69possibilidade de permanência das atividades do projeto dentro das normas estabelecidas. Dando
70prosseguimento aos informes, o Presidente informou que foi procurado pela Organização Jaime Câmara a
71respeito do Projeto Ciranda e solicitou aos conselheiros que na próxima reunião do Conselho os favoráveis
72em relação à continuidade da participação do CAJ/UFG neste projeto se manifestem. Em seguida, o
73Presidente lembrou os membros a respeito dos hotéis conveniados com a UFG em Goiânia, que são: Garden,
74Augustus e Papilon. Aproveitando este informe, o Professor José Silvio de Oliveira perguntou sobre o cartão
75de identificação do docente da UFG. O Presidente respondeu que, conforme conversa com o Pró-Reitor de
76Administração e Finanças, Professor Orlando Afonso Valle do Amaral, o processo de licitação já está em
77andamento. Prosseguindo os informes, o Presidente relatou que recebeu um e-mail informando a respeito da
78saída de veículos da UFG/Goiânia para Brasília. O Professor Fernando Simões Gielfi sugeriu que esta
79mensagem fosse encaminhada para as coordenações de cursos, o que foi aceito por todos. Dando
80continuidade, o Presidente informou sobre a Bolsa Permanência. Foram liberadas bolsas de 15 (quinze) horas
81no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) cada, sendo que para o CAJ/UFG foram designadas 10
82(dez) bolsas. Comentou ainda que os acadêmicos escolhidos devem se encaixar no perfil exigido pelo curso.
83Neste momento, o Professor Fernando Simões Gielfi perguntou sobre o resultado da Bolsa Alimentação e o
84Presidente informou que provavelmente será divulgado na próxima semana. Em seguida, o Presidente
85comentou a respeito da ida de alguns acadêmicos do CAJ/UFG para a SBPC (Sociedade Brasileira para o
86Progresso da Ciência) e que ainda há mais ou menos umas 20 (vinte) vagas no ônibus a serem distribuídas
87entre todos os discentes da UFG. Continuando os informes, o Presidente relembrou os coordenadores de
88cursos a respeito da comunicação interna encaminhada em 11/04/2007 (onze de abril de dois mil e sete), a
89qual solicitava o envio da previsão de passagens para participação em congressos durante o ano de 2007
90(dois mil e sete). Neste momento, o Professor Marcos Antônio de Menezes comunicou que o curso de
91História encaminhou a previsão apenas até o mês de julho deste ano, pois nem todos os congressos liberaram
92as cartas de aceite. Diante do exposto, o Presidente explicou que independentemente desta carta, a previsão
93deve ser enviada e que na época próxima à realização do congresso toda a documentação necessária deve ser
94encaminhada. A Professora Silvia Sobral Costa perguntou se essa liberação também inclui os professores da
95Fundação Educacional de Jataí (FEJ) e os substitutos. O Presidente informou que quanto aos docentes da
96FEJ, pode-se encaminhar a solicitação para a Fundação e em relação aos professores substitutos, deve-se
97priorizar pela participação de docentes efetivos em congressos. Prosseguindo os informes, o Presidente
98relatou que foi solicitado ao governo do Estado de Goiás (Secretaria da Cidadania) um termo de comodato
99para o espaço utilizado pelo Curso de Educação Física, sendo deferida a solicitação e liberado o uso desta
100área pelo CAJ/UFG por tempo indeterminado. Dando continuidade, o Professor Marcos Antônio de Menezes
101comunicou que o Curso de História enviou à Reitoria uma solicitação para utilizar um ônibus em julho de
1022007 (dois mil e sete) e que ainda não obteve resposta. O Presidente respondeu que devido à SBPC os ônibus
103da UFG estarão disponíveis apenas após 18 (dezoito) de julho. Prosseguindo com os informes, o Professor

104Alessandro Martins apresentou um abaixo-assinado dos alunos dos Cursos de Física e Química solicitando a
105extensão do horário de funcionamento da biblioteca. O Presidente pediu que fosse verificado se a biblioteca
106ainda não está funcionando normalmente porque foi realizada uma seleção de pessoal a fim de que o horário
107fosse cumprido. Dando continuidade, o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro comentou que os nomes dos
108Acadêmicos da Pós-Graduação em Agronomia não constavam nas listas para votação para escolha dos
109nomes dos campi do CAJ/UFG, a Professora Suely dos Santos Silva também se manifestou afirmando que o
110mesmo aconteceu com os alunos da Especialização em Literatura e Língua Portuguesa. Diante do exposto, a
111Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago sugeriu que o período de votação fosse ampliado, o que foi
112aceito por todos. Em seguida a Profª. Jaqueline Araújo Civardi perguntou sobre a questão de passagem de
113ônibus dos alunos, pois, eles possuem passes diurnos e noturnos que só podem ser utilizados nos respectivos
114períodos, mas, que seria mais viável terem os passes para tempo integral, com o intuito de obter uma maior
115flexibilidade para estudo. O Presidente informou que já estava sendo solicitado uma reunião com a
116Superintendência Municipal de Trânsito e a empresa de transporte juntamente com os alunos. Prosseguindo
117os informes, o Presidente apresentou o quadro de cargos e funções dos setores administrativo e acadêmico do
118CAJ/UFG, explicando que este foi elaborado para otimizar o funcionamento dos trabalhos nas áreas
119mencionadas. Informou ainda que este quadro será divulgado via e-mail para os docentes e técnico120administrativos desta Instituição. Continuando, a Profª. Vera Lúcia Banys reclamou da ausência de internet
121na Coordenação do Curso de Zootecnia, o Presidente pediu que fosse registrada a reclamação e que o técnico
122em informática responsável fosse informado para as devidas providências. Dando sequência, o Presidente
123informou que a previsão de solução nos problemas de internet é de mais ou menos 30 (trinta) dias e que a
124carta convite já vai ser elaborada. Em seguida, relatou também que o caso da telefonia ainda não foi
125decidido, pois, o valor cobrado pela Brasil Telecom é muito alto devido ao elevado custo cobrado pelos
126materiais, diante deste fato a UFG vai providenciar a compra destes e em seguida negociar com a empresa
127apenas para executar os serviços. O Presidente informou ainda que, entretanto, há também a sugestão de
128contratar um serviço emergencial, com a possibilidade de um contrato especial, que será verificado ainda na
129próxima semana e que deverá ser resolvido em 15 (quinze) dias. Neste momento, o Prof. José Sílvio de
130Oliveira questionou sobre a ausência no quadro de cargos e funções dos setores administrativo e acadêmico
131do CAJ/UFG, apresentado anteriormente, de um responsável pelos recursos áudios-visuais. O Presidente
132respondeu que há a necessidade de contratar um técnico em eletrônica, mas que no momento não há ninguém
133na Instituição que possa realizar este trabalho. Em sequência, o Professor Fernando Simões Gielfi comentou
134que a cota de xerox para o Curso de Agronomia não está sendo suficiente devido ao crescimento do curso. O
135Presidente informou que será liberada a licitação para a copiadora, o que regularizará a situação. O Professor
136Fernando Simões Gielfi mencionou ainda que de 21 (vinte e um) a 25 (vinte e cinco) de maio deste ano
137haverá a Semana Agronômica e que o Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas (CCAB) será
138utilizado durante estes dias. Perguntou também se as construções no (CCAB) serão finalizadas até agosto do
139corrente ano. O Presidente afirmou que acredita que sim. Continuando os informes, a Professora Maria de

140Lourdes F. dos Santos Paniago relatou aos membros que pediu esclarecimentos ao responsável pela eleição
141para escolha dos nomes dos campi do CAJ/UFG, confirmando a extensão desta eleição. A Professora
142solicitou ainda que haja divulgação desta prorrogação. A Profª. Adriana Rodrigues Ribeiro questionou a
143respeito da semana de Agronomia, se há a necessidade das salas serem pré-selecionadas a fim de que sejam
144escolhidas salas vazias para não interferir no horário das aulas, o Professor Fernando Simões Gielfi se
145prontificou a verificar esta questão. Concluindo os informes, o Prof. José Sílvio de Oliveira comentou que já
146foi solicitado aos coordenadores de cursos o envio do documento informando a demanda de professores
147vinculados à Pedagogia necessária para o próximo semestre e que este documento seja encaminhado até
148metade do mês de maio para que seja feita a previsão. Terceiro ponto da pauta: Encaminhamentos para
149elaboração da proposta sobre o processo de consulta para escolha do (a) diretor (a) e vice-diretor (a) do
150Campus Jataí: O Presidente comentou que em nenhuma hipótese foi cogitada a não abertura do processo de
151eleição e acrescentou também que será um processo democrático e que deve ser elaborado com maturidade.
152O Presidente destacou ainda que a eleição será realizada pela Unidade do Campus e, portanto, não será
153possível que docentes da Fundação Educacional de Jataí (FEJ) assumam os cargos de Diretor e/ou Vice154Diretor. Lembrou também que para concorrer à eleição é necessário que os candidatos sejam portadores do
155título de Doutor. Continuando, o Presidente expressou sua vontade de que houvesse o maior número de
156chapas possível concorrendo à Direção do Campus e que os futuros candidatos se preocupassem também
157com a questão de melhorias para os acadêmicos, tendo em vista que há muito a se fazer nesse sentido. O
158Presidente comentou ainda a respeito dos papéis da Direção (Acadêmico, Administrativo, Político e
159Diplomático), enfatizando que o (a) próximo (a) Diretor (a) deve prezar pelo cumprimento destes papéis e
160que para isto é importante envolver os três segmentos da Instituição (Docentes, Técnico-Administrativos e
161Discentes). Prosseguindo, o Presidente sugeriu que uma minuta seja elaborada contendo as regras para o
162processo eleitoral e, posteriormente, apresentada ao Conselho Diretor. Os aspectos a serem abordados nessa
163minuta, explicou o Presidente, são: Data da votação, Paridade, Docentes devem ser do quadro da UFG e
164Doutores. Em seguida, a Professora Silvia Sobral Costa solicitou que fosse formada uma comissão eleitoral
165tanto para elaborar a minuta quanto para ser responsável por todo o processo de eleição. Neste momento, a
166acadêmica Denise M. F. de Oliveira requereu um prazo para a indicação dos representantes dos discentes na
167elaboração da minuta. Prosseguindo, o Professor Marcos Antônio de Menezes sugeriu que a comissão para
168escrever a minuta fosse definida imediatamente e que a data para a reunião fosse marcada a fim de que se
169oficialize o início dos trabalhos. O Professor José Silvio de Oliveira questionou quem indicará os nomes dos
170participantes desta comissão. O Professor Marcos Antônio de Menezes respondeu que cada segmento deve
171apresentar seu representante. A Professora Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago propôs que uma data
172para a constituição da comissão fosse definida e que cada segmento se reunisse para escolher o seu
173representante. A Professora acrescentou que a seleção dos participantes seja apresentada na próxima reunião
174do Conselho Diretor. Em seguida, a acadêmica Denise M. F. de Oliveira solicitou que ficasse definido que os
175presentes na reunião do Conselho tivessem autonomia para estabelecer a data da reunião para seus

176respectivos segmentos. Continuando, o Presidente informou que a comissão eleitoral deve ser aprovada pelo
177Conselho Diretor. Em seguida, a Professora Santinha Neuda A. do. L. de Assis solicitou que se decidisse na
178presente reunião que campanha eleitoral não fosse realizada antes da abertura oficial do processo eleitoral,
179pois é ilegítimo e pode gerar impugnação. Comentou ainda que a Coordenação do Curso de Letras
180(Português e Inglês) já foi procurada por uma docente, pretendente à candidatura, para apresentar suas
181propostas. A Professora Santinha Neuda A. do. L. de Assis solicitou que sua fala fosse registrada em ata, na
182qual comentou que talvez em função do fato do Campus Jataí ser leigo no assunto campanha eleitoral seja
183este o motivo de algumas atitudes inadequadas. O Presidente comentou que é normal que os futuros
184candidatos queiram apresentar seus planos, desde que não seja feito dentro do Campus. Acrescentou também
185que não será candidato e que sua proposta para esta gestão foi bem desempenhada, mencionando que
186colocará à disposição seu plano de gestão apresentado em 2003. O Presidente enfatizou ainda que este
187Conselho deve amadurecer suas discussões e que seu papel deve ser repensado. Em seguida, o Professor
188Fernando Simões Gielfi sugeriu a inclusão da Assessora de Graduação, Professora Eliana Melo Machado
189Moraes, no Conselho Diretor. O Presidente respondeu que devido ao Regimento da UFG isto não é possível,
190mas que está sendo elaborado um novo Regimento para o CAJ e que esta inclusão poderá ser efetuada.
191Comentou que até o término da elaboração deste Regimento, a Assessora de Graduação poderia ter direito à
192voz, o que foi aceito por todos. Dando continuidade ao terceiro ponto da pauta, o Presidente informou que, a
193partir da formação da comissão eleitoral, as normas já poderão ser elaboradas, desde que não infrinjam as
194regras jurídicas da UFG, e definidas as datas das inscrições e da eleição. Em seguida, o Professor Marcos
195Antônio de Menezes solicitou que a minuta seja enviada aos membros do Conselho Diretor 03 (três) dias
196antes da reunião a fim de que tenham tempo hábil para lê-la atenciosamente. Em seguida, alguns
197encaminhamentos para elaboração da proposta sobre o processo de consulta para a escolha do (a) diretor (a)
198e vice-diretor (a) foram apresentados. A Professora Suely dos Santos Silva sugeriu que 03 (três) membros de
199cada segmento (Docentes, Técnicos-Administrativos e Discentes) façam parte da comissão que elaborará a
200minuta. Após esta sugestão, a Professora Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago comentou que uma
201comissão formada por 09 (nove) pessoas é muito extensa, sugerindo que esta seja constituída por 1 (um)
202membro de cada segmento. A Professora Silvia Sobral Costa apresentou a proposta de que a comissão de
203elaboração da minuta seja a mesma da eleitoral. A Professora Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago
204propôs que os docentes se reúnam e escolham 02 (dois) representantes e que os demais segmentos façam o
205mesmo para que na próxima reunião do Conselho já tenham um plano definido, mesmo que sejam apenas
206tópicos. Acrescentou ainda que, caso seja necessário, mais representantes poderão ser incluídos na comissão
207de elaboração da minuta. Em seguida, o Professor Marcos Antônio de Menezes sugeriu que, primeiramente,
208seja formada uma comissão para a elaboração da minuta e, posteriormente, organize-se a eleitoral. A
209Professora Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago solicitou à servidora Marilda Maria Ferreira Soares que
210colecione as informações dos nomes dos representantes de cada segmento para que seja definida a reunião
211para a escrita da minuta. A acadêmica Denise M. F. de Oliveira requereu que os discentes sejam liberados

212por 02 (duas) horas, mais ou menos, de suas aulas para que possam realizar uma assembleia para a escolha
213dos nomes deste segmento. Prosseguindo, o Presidente reafirmou que a minuta será aprovada pelo Conselho
214Diretor do CAJ/UFG. Neste momento, as propostas foram organizadas e encaminhadas para votação.
215Primeira proposta: A Professora Vera Lúcia Banys sugeriu que a comissão de elaboração da minuta fosse
216constituída por um membro de cada segmento e definida na presente reunião, registraram-se 01 (um) voto
217favorável e 12 (doze) votos contrários. Segunda Proposta: O Professor Dirceu Luiz Hermann propôs 03 (três)
218membros por segmento, sendo que nos representantes dos docentes devem ser contempladas as 03 (três)
219categorias (Especialista, Mestre e Doutor), e resolvida em reunião ampla, registraram-se 02 (dois) votos
220favoráveis e 11 (onze) votos contrários. Terceira proposta: A Professora Maria de Lourdes F. dos Santos
221Paniago sugeriu 02 (dois) membros por segmento, escolhidos até o dia 25/04/2007 (vinte e cinco de abril de
222dois mil e sete), data esta para a reunião dos mesmos, e que na próxima reunião do Conselho Diretor
223(02/05/2007 - dois de maio de dois mil e sete) já seja apresentada a minuta, registraram-se 12 (doze) votos
224favoráveis e 01 (uma) abstenção. Neste momento, o Presidente propôs que a próxima reunião deste Conselho
225fosse adiada para o dia 09/05/2007 (nove de maio de dois mil e sete) a fim de que a comissão tenha mais
226tempo para a elaboração da minuta, o que foi aceito por todos. Quarto ponto da pauta: Outros assuntos: A
227Professora Suely dos Santos Silva questionou quanto à liberação do Professor Tiago Luiz Kunz. O
228Presidente respondeu que não houve tempo hábil para que este assunto fizesse parte da pauta desta reunião
229do Conselho. A Professora Silvia Sobral Costa solicitou que não fosse esperado até a próxima reunião do
230Conselho para que esta questão fosse discutida. Neste momento, a Professora Carla Afonso da S.Bitencourt
231Braga esclareceu que o concurso estava acontecendo no dia de hoje. (18/04/2007 – dezoito de abril de dois
232mil e sete), por isso, ainda não tinha o resultado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara
233encerrada a sessão às (17: 45) dezessete horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Tatiana
234Diello Borges, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos
235trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação...........................................................................
236Adriana Rodrigues Ribeiro __________________________________________________________
237
Alessandro Martins _________________________________________________________________
238
Carla Afonso da S. Bitencourt Braga____________________________________________________
239
Denise M. F. de Oliveira _____________________________________________________________
240
Dirceu Luiz Hermann _______________________________________________________________
241
Edney Rocha Freitas ________________________________________________________________
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