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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 019/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze às quatorze horas e vinte minutos reuniram-se 1 

no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos 2 

Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Raimundo Rodrigues Gomes 3 

Filho, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Marina Pacheco Miguel, Coordenadora do Curso de 4 

Biomedicina; Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. 5 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof.ª Helga Maria 6 

Martins de Paula, Coordenadora do Curso de Direito; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora 7 

do Curso de Educação Física; Prof.ª Giulena Rosa Leite, Representante do Curso de Enfermagem; Prof. 8 

Carlos Rogério de Andrade, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Maurício José Alves 9 

Bolzam, Coordenador do Curso de Física; Profª. Thaís Rocha Assis, Vice-Coordenadora do Curso de 10 

Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Murilo Borges Silva, 11 

Vice Coordenador do Curso de História; Prof.ª Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. 12 

Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, 13 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Suely Lima de Assis Pinto, Coordenadora do Curso de 14 

Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Francismário 15 

Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, Coordenador do 16 

Curso de Zootecnia; Prof. Vilmar Antônio Ragagnin Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof.ª 17 

Luciana Aparecida Elias Coordenadora do Mestrado PROFMAT; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, 18 

representante dos Professores Associados; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores 19 

Adjuntos; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; Prof. Alessandro Martins, Vice-20 

Diretor do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás; Os Servidores: Alécio Perini Martins, Marcos 21 

Humberto Silva de Assis, Ricardo Porto Simões Mathias, representando os servidores técnico-22 

administrativos; Os Discentes João Victor de Souza Cyrino, representantes dos discentes. Verificado o 23 

“quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes: Primeiro 24 

Informe: Árvore de Natal do Câmpus: O Presidente informou que foi montada uma árvore-de-natal na 25 

entrada do Câmpus, a mesma foi adquirida com patrocínios. Segundo Informe: Novos Coordenadores de 26 

Cursos: O Presidente informou que os cursos que possuíam duas habilitações, a partir de agora teriam dois 27 

coordenadores: Ciências Biológicas Bacharelado: Antônio Paulino da Costa Netto; Ciências Biológicas 28 

Licenciatura: Ricardo de Mattos Santa Rita; Educação Física Bacharelado: Marcos Gonçalves de Santana; 29 

Educação Física Licenciatura: Cátia Regina Assis Almeida Leal; Geografia Bacharelado: Zilda de Fátima 30 

Mariano; Geografia Licenciatura: Evandro Cézar Clemente; Letras Inglês: Tatiana Diello Borges; Letras 31 

Português: Vânia Carmem Lima; Química Bacharelado: Francismário Ferreira dos Santos; Química 32 

Licenciatura: Gildiberto Mendonça de Oliveira, o Presidente informou que os novos coordenadores estariam 33 
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presentes no Conselho Diretor a partir da próxima reunião. Segundo Ponto da Pauta: Apresentação dos 34 

Trabalhos da comissão responsável pelo levantamento sobre a atual situação e distribuição da carga 35 

horária de trabalho do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás: O Presidente parabenizou a 36 

comissão pelo trabalho e passou a palavra para a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, a professora falou que 37 

o trabalho começou com a solicitação do reitor, disse que tinha cursos com matriz curricular modificada, mas 38 

que o Prof. Flávio Ferreira Borges já havia adaptado a planilha do estudo que o Prof. Nelson do Amaral 39 

estava realizando, disse que foram realizadas reuniões com os coordenadores, categorias e pós-graduação, 40 

agradeceu a paciência dos coordenadores em auxiliar a comissão. Disse que o trabalho estava sendo feito 41 

com a participação de todos e que estavam trabalhando com dois estudos, disse que cada curso tinha sua 42 

especificidade e que sem conhecer cada curso não teria como pensar em critérios. Falou que o estuda já dava 43 

algumas orientações para avaliar a situação e que quanto à pós-graduação eles ainda não tiveram tempo 44 

suficiente para analisar, informou que a secretaria-executiva passaria a planilha para todos os conselheiros. 45 

Em seguida passou a palavra para o Prof. Flávio Ferreira Borges, o professor agradeceu a colaboração de 46 

todos e disse que o intuito do estudo era trazer dados, apresentar as planilhas preenchidas de cada curso, com 47 

um resumo geral do PPC (Projeto Pedagógico do Curso). Disse que o primeiro embate foi eliminar a 48 

diferença existente na primeira linha e para isso foi definido que nenhum curso teria carga horária acima ou 49 

abaixo com exceção do Curso de Psicologia que tinha que cumprir as exigências do MEC (Ministério da 50 

Educação). Disse que foram feitos o cruzamento de informações e dados de serviços prestados foram 51 

informados para quem recebia o serviço, o professor apresentou gráficos com cargas horárias de cada curso, 52 

quem tinha carga horária maior e menor. Disse que foram feitos comparativos da necessidade de docentes 53 

pela carga horária do projeto pedagógico do curso e apresentou a planilha da pós-graduação em Agronomia e 54 

Geografia. Em seguida a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que a comissão esperava que todos 55 

tivessem o olhar atento, que conferissem e dialogassem para que pudessem discutir e encontrar o melhor 56 

caminho, disse que poderiam apontar para a Reitoria as necessidades. O Prof. Cássio Aparecido Pereira 57 

Fontana disse que o Curso de Medicina Veterinária já tinha o levantamento para lançar na planilha. Disse que 58 

não foram levados em consideração os professores do REUNI (Projeto de Reestruturação das 59 

Universidades), disse que tinha professores da Fundação Educacional de Jataí que ainda não estavam 60 

próximos da aposentadoria, disse que se fosse verificar por hora, precisaria de 54 (cinquenta e quatro) ou 74 61 

(setenta e quatro) vagas. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que gostaria de registrar o trabalho 62 

da comissão que prontamente foi atendida pelo Prof. Flávio Ferreira Borges, disse que trabalhou com a carga 63 

horária do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e que foram apresentados alguns levantamentos com a carga 64 

horária executada. Disse que então achava que esse indicador deveria ser considerado, falou que caso tivesse 65 

que discutir vagas hoje, que fosse considerado o pessoal da Fundação Educacional de Jataí que ainda tinha 66 

alguns anos para se aposentar. Disse que em outra ocasião os professores da Fundação Educacional de Jataí 67 

foram contabilizados, disse ainda que os professores que passaram para o quadro da Prefeitura perderam 68 

muito financeiramente. A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha agradeceu a paciência da comissão, disse que o 69 

Curso de Psicologia tinha uma realidade diferente, que a partir de 2013 (dois mil e treze) teria que ter 70 

licenciatura, disse que o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) já estava impactado, pois tinha uma nova 71 
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matriz. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes falou sobre a questão da hora relógio e hora-aula, disse que a 72 

questão estava resolvida, mas quando viesse a avaliação dos cursos, eles vão querer saber como era feito com 73 

os dez minutos que faltavam. Disse que tinha distorções chegando ao teto de 1500 (mil e quinhentas) horas e 74 

que o Câmpus Jataí tinha 24 (vinte e quatro) cursos e cada um com sua especificidade, eram grandes 75 

distorções, disse que professores da Fundação Educacional de Jataí que chegaram agora do doutorado 76 

estavam pedindo para sair da universidade e que a questão da Fundação Educacional de Jataí tinha que ser 77 

resolvida agora, não poderia deixar passar. O Presidente disse que desde fevereiro foi realizado um estudo e 78 

que se chegou ao número de 25 (vinte e cinco) professores, nesse número foram incluídos os professores da 79 

Prefeitura, disse também que concordava com a fala da Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes. Disse que 80 

precisava lembrar do que aconteceu com os técnico-administrativos da Fundação Educacional de Jataí, pois 81 

com os professores poderia acontecer a mesma coisa, poderia sair todos a qualquer momento, então era uma 82 

oportunidade de corrigir distorções que afligiam o Câmpus. O Prof. Maurício José Alves Bolzam agradeceu a 83 

equipe e disse que era obvio que encontraram erros, mas isso era natural e que além da problemática da 84 

Fundação Educacional de Jataí tinha outros problemas, disse que tinha curso que lançou uma sub-turma de 85 

quatro alunos, então por que faziam isso? Para ganhar professores? Tinha muitos cursos em situações 86 

complicadas. Em seguida o Professor pediu desculpas por perder a compostura e disse que concordava que 87 

não deveria usar a carga horária executada e sugeriu uma cultura para o Câmpus Jataí de 8 (oito) horas para 88 

propiciar o surgimento de pós-graduação. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que tinha alguns 89 

acertos a serem feitos na planilha, como por exemplo, número de alunos por disciplina, em seguida 90 

parabenizou quem fez parte da comissão, pois esse era um trabalho árduo. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz  91 

também parabenizou a comissão e disse que tinha uma sugestão: Que fosse criada mais uma coluna do lado 92 

de professores efetivos, de professores vinte horas. Disse também que era a favor da carga horária do PPC 93 

(Projeto Pedagógico do Curso), disse que a forma que foi determinada a carga horária executada estava com 94 

erro na soma e que a carga horária iria toda para o Curso de Medicina Veterinária. A Prof.ª Eliana Melo 95 

Machado Moraes disse que era importante o repasse dos erros para a comissão. O Presidente disse que foi 96 

pensada uma planilha editável para que servisse para estudos futuros, por isso todos tinham acesso, depois 97 

basta que sejam inseridos os dados novos. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira parabenizou a comissão e disse 98 

que era isso mesmo, corrigindo distorções, seguindo os PPC's (Projetos Pedagógicos dos Cursos) e 99 

observando as especificidades. Disse que o estudo precisava ser aprofundado para ter ideia de quais eram as 100 

necessidades do Câmpus Jataí. A Prof.ª Suely Lima de Assis Pinto também parabenizou a equipe pelo 101 

trabalho e disse que reiterava a questão da Fundação Educacional de Jataí, disse que tinha professores que 102 

cobriam 16 (dezesseis) horas ou mais e outra questão era quanto os PPC's (Projetos Pedagógicos dos Cursos) 103 

disse que o Curso de Pedagogia em função de problemas optou pelo novo PPC (Projeto Pedagógico do 104 

Curso). O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que quem tinha curso que era mais teórico baseado 105 

no PPC (Projeto Pedagógico do Curso), tinha que considerar a carga horária executada. A Prof.ª Eliana Melo 106 

Machado Moraes disse que neste momento não tinha como considerar, tinha que pensar em outros critérios. 107 

A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha disse que pensava que não era hora de brigar entre si, a necessidade 108 

dos cursos era real, disse que quanto conversava com professores de Catalão a carga horária média era de 8 109 
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(oito) horas-aula. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que queria fazer algumas considerações 110 

quanto a algumas falas e questionou de quem era a responsabilidade de lançamento de sub-turmas? O 111 

sistema aceitava sub-turma de no mínimo cinco alunos, disse que tinha erros e propôs que fosse feito um 112 

levantamento para corrigir os erros. O Presidente disse que os trabalhos já estavam ocorrendo e as consultas 113 

foram feitas. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que os coordenadores de cursos ainda entrarão 114 

nesta fase do estudo de sub-turmas, então esse estudo ainda será feito. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes 115 

disse que a comissão foi chamada para apresentar o estudo, disse que as cargas horárias executadas não eram 116 

dados confiáveis, não era justo para todos, disse que os erros que foram detectados eram ações que poderiam 117 

ser alteradas, e que os conselheiros poderiam pensar em critérios. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana 118 

disse que se fosse nesse sistema de deixar para o conselho definir, então o que fará com os alunos do Curso 119 

de Medicina Veterinária, se por acaso o conselho optar por levar para a Reitoria carga horária do PPC 120 

(Projeto Pedagógico do Curso), o que fazer com os alunos do Curso de Medicina Veterinária? O Presidente 121 

disse que todos estavam discutindo seriamente a situação e que isso não resolveria todos os problemas do 122 

Câmpus. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto parabenizou a comissão e disse que isso não resolveria 123 

todos os problemas do Câmpus e disse que se sentia incomodado com a situação e que se alguém havia 124 

preenchido a planilha com má-fé, caberia processo. A Prof.ª Suely Lima de Assis Pinto disse que no primeiro 125 

momento o estudo era pelo PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e disse que dos professores substitutos do 126 

Curso de Pedagogia, oito eram relacionados à saída para qualificação. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida 127 

Leal perguntou ao Prof. Flávio Ferreira Borges se estava trabalhando com a carga horária ou número de 128 

professores ou carga horária contratada? O Prof. Flávio Ferreira Borges disse que apareceram várias 129 

inconsistências e que interfeririam em tudo, eram erros de fórmulas já identificados. Disse que era utilizada a 130 

carga horária total do PPC (Projeto Pedagógico do Curso), dividida por 256 (duzentos e cinquenta e seis). A 131 

Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal questionou se era por cabeça ou professor equivalente? O Presidente 132 

disse que a intenção era que todos fossem 40 (quarenta) horas DE (Dedicação Exclusiva). O Prof. Cássio 133 

Aparecido Pereira Fontana disse também que era justa a distribuição mais a carga horária prática, pois em 134 

um laboratório não cabia 60 (sessenta) alunos, em seguida sugeriu que adiasse o envio do estudo da 135 

distribuição de vagas para o Prof. Nelson do Amaral, disse que o Curso de Medicina Veterinária não 136 

aguentaria esperar uma nova distribuição de vagas e que o curso estava sendo condenado. A Prof.ª Eliana 137 

Melo Machado Moraes esclareceu que quando apresentou os dados colocou uma preocupação, que se tivesse 138 

que definir vagas hoje o parâmetro era o PPC (Projeto Pedagógico do Curso), pois a carga horária executada 139 

não era confiável. Disse que compartilhava com o Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana com essa situação 140 

e que tinha que aprofundar os estudos e tinha que assumir que isso teria que ser feito para janeiro ou 141 

fevereiro. Disse que os dados confiáveis de hoje eram os PPC's (Projetos Pedagógicos dos Cursos). O 142 

Presidente disse que a pressão da Reitoria era porque Catalão estava com o estudo pronto desde outubro, 143 

então tinha que demonstrar para onde irão as vagas. Disse que hoje foram liberadas 33 (trinta e três) vagas 144 

para Catalão, disse que o Reitor teve que desvincular o pedido de Catalão do pedido de Jataí e as vagas já 145 

foram liberadas. Disse que o estudo estava sendo bom, mas que se continuasse protelando não sabia o que 146 

poderia acontecer, então pediu que refletissem sob o risco de ter que começar tudo de novo para tentar 147 
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conseguir vagas. O Prof. Flávio Ferreira Borges disse que considerando alguns ajustes, com as 25 (vinte e 148 

cinco) vagas, a carga horária do Câmpus seria igualada a 12 (doze) horas para todos, mas o ideal seria 8 149 

(oito) horas, após algumas discussões foi pedido para que colocasse a carga horária de 11 (onze) horas para 150 

todos. O Prof. Flávio Ferreira Borges disse que para igualar a carga horária de 11 (onze) horas para todos, 151 

precisaria de 38 (trinta e oito) professores, para 10 (dez) horas para todos, precisaria de 56 (cinquenta e seis) 152 

professores. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que todos os cursos tinham aula prática, e que fosse 153 

resolvido que seria feito um estudo mais aprofundado, então que esse servisse para depois também. Disse 154 

que o Reitor teria que nos respeitar quanto a isso também e tinha que atentar para o objetivo da reunião de 155 

hoje.O Prof. Flávio Ferreira Borges disse que seria interessante a correção dos erros porque daria uma outra 156 

dinâmica nas porcentagens, disse que tinha dez dias que estava trabalhando nisso e que não tinha 157 

disponibilidade para essas correções nesta semana, mas solicitou que os valores fossem corrigidos. A Prof.ª 158 

Eliana Melo Machado Moraes comunicou ao conselho que em janeiro se afastaria por 30 (trinta) dias para 159 

uma cirurgia e disse que colocava à disposição para outra pessoa assumir a comissão. O Prof. Alessandro 160 

Martins disse que era final de semestre, então tinha que tentar chegar a um acordo. O Acadêmico João Victor 161 

de Souza Cyrino disse que já ouviu hoje que precisava parar de se digladiar, disse que seu encaminhamento 162 

era para que fosse trabalhada a questão das 8 (oito) horas e que fosse encaminhada a necessidade do Câmpus. 163 

A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou se priorizasse as 8 (oito) horas independente desse total, 164 

as vagas poderiam aumentar? Ou eram somente trinta? E as vagas do REUNI (Programa de Reestruturação 165 

das Universidades)? O Presidente disse que as vagas do REUNI (Programa de Reestruturação das 166 

Universidades) eram separadas. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que tinha algumas disciplinas 167 

nos Cursos de Enfermagem, Psicologia e Pedagogia que estavam com dificuldades para formatura devido a 168 

falta de professores e sugeriu que isso fosse repensado, quanto a quantidade e as vagas que tinham. A Prof.ª 169 

Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que tinha que mudar o rumo da situação, estabelecendo metas para 170 

curto, médio e longo prazo, disse que não daria para esperar todo esse estudo e solicitou que isso já fosse 171 

ponto de pauta para a reunião ordinária, para resolver e deliberar urgentemente. A Prof.ª Eliana Melo 172 

Machado Moraes disse que o Técnico-administrativo Alécio Perini Martins se colocava à disposição a partir 173 

de segunda-feira para os ajustes necessários. O Presidente disse que a Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal 174 

já havia falado o que ele queria falar, sobre o tempo do estudo e agradeceu a fala da professora. O Prof. 175 

Antônio Paulino da Costa Netto disse que sua fala seria de encontro com a da Prof.ª Cátia Regina Assis 176 

Almeida Leal e que fosse definido o uso do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) ou não e depois quanto à 177 

carga horária: oito, dez ou doze horas. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que prezava muito 178 

pelo curso e que não podia ser omisso quanto a isso e perguntou o que ele fará com os 45 (quarenta e cinco) 179 

alunos do curso? Disse que já tinha um estudo pronto, disse que o que a Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida 180 

Leal colocou realmente era urgente, mas seu curso era o primeiro mais impactado nesse sentido. A Prof.ª 181 

Marciana Gonçalves Farinha disse que compartilhava da fala do Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, 182 

mas que concordava com a fala da Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, disse que o Curso de Psicologia 183 

continuaria brigando por vagas. O Presidente pediu que fosse passado para os encaminhamentos e sugeriu 184 

que as correções fossem feitas. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino sugeriu que fossem realizadas 185 
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duas sessões de reuniões do conselho na próxima quarta-feira. Após discussões isso ficou acordado. As 186 

correções serão feitas na segunda e terça-feira e encaminhadas para a Assessoria de Graduação, o Técnico-187 

administrativo Alécio Perini Martins ficará na Assessoria para receber as correções. O Presidente disse que 188 

cada um já tinha o documento e já sabia os erros, então que encaminhassem para correção. Foi informado 189 

que na segunda-feira o Prof. Flávio Ferreira Borges estaria na Assessoria de Graduação no período da tarde. 190 

Em votação esse encaminhamento foi aprovado com o registro de 21 (vinte e um votos) favoráveis. Nada 191 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:31 horas (dezessete horas e Trinta 192 

e um minuto), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, 193 

lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos 194 

conselheiros presentes à discussão e votação...................................................................................................... 195 

Wagner Gouvêa dos Santos_________________________________________________________________ 196 

Alécio Perini Martins______________________________________________________________________ 197 

Alessandra Feijó Marcondes Viu_____________________________________________________________ 198 

Alessandro Marins________________________________________________________________________ 199 

Antônio Paulino da Costa Netto______________________________________________________________ 200 

Carlos Rogério de Andrade_________________________________________________________________ 201 

Cássio Aparecido Pereira Fontana____________________________________________________________ 202 

Cátia Regina Assis Almeida Leal_____________________________________________________________ 203 

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________ 204 

Edgar Alain Collao Saenz__________________________________________________________________ 205 

Esdras Teixeira Costa______________________________________________________________________ 206 

Evandro César Clemente___________________________________________________________________ 207 

Francismário Ferreira dos Santos_____________________________________________________________ 208 

Helga Maria Martins de Paula_______________________________________________________________ 209 

João Victor de Souza Cyrino________________________________________________________________ 210 

Luciana Aparecida Elias___________________________________________________________________ 211 

Marciana Gonçalves Farinha________________________________________________________________ 212 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________________ 213 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________ 214 

Marina Pacheco Miguel____________________________________________________________________  215 

Maurício José Alves Bolzam________________________________________________________________ 216 

Murilo Borges Silva_______________________________________________________________________ 217 

Raimundo Rodrigues Gomes Filho___________________________________________________________ 218 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos_______________________________________________________ 219 

Ricardo Porto Simões Mathias_______________________________________________________________ 220 

Thaís Rocha Assis________________________________________________________________________ 221 

Suely Lima de Assis Pinto__________________________________________________________________ 222 

Giulena Rosa Leite________________________________________________________________________ 223 
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Vânia Carmem Lima______________________________________________________________________ 224 

Vilmar Antônio Ragagnin__________________________________________________________________ 225 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 226 


