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 Aos quatro (04) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e nove (2009) às quatorze horas e cinco 1 

minutos (14:05) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da 2 

Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana Luísa Aguiar de 3 

Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Roberto Menezes de Oliveira, Vice-Coordenador do 4 

Curso de Psicologia, Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. 5 

Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, 6 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, representando a Coordenação do 7 

Curso de Geografia;  Profª. Renata marchado de Assis, Vice-Coordenadora do Curso de Educação Física; 8 

Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, 9 

Coordenador do Curso de Física; Prof. Humberto Rodrigues Moreira, Vice-Coordenador do Curso de 10 

Direito; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira 11 

Berretta, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 12 

Coordenador do Curso de Química; Prof. Marcos Antonio Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof. 13 

Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do 14 

Curso de Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas;  15 

Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Wagner Gouvêa dos 16 

Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina;  Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de 17 

Mestrado em Agronomia; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; 18 

Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representante dos professores assistentes; Profª. Zilda 19 

de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores Calixto Júnior de Souza, Marcos Humberto Silva 20 

Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-21 

administrativos; Os Acadêmicos:Elias Menta Macedo, Giuller Fernando Assis, Rafael Alves de Sá Jesus, 22 

representando os discentes; A Servidora Kelly Martins Bezerra, representante do Sint/UFG; O Vice-Diretor 23 

do Campus Jataí Prof. João Batista Pereira Cabral. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos 24 

os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta – Informes – Primeiro Informe – Vestibular UFG 2010-1 - 25 

A Presidente informou a concorrência do vestibular para o processo seletivo para ingressantes em 26 

2010-1 (dois mil e dez, primeiro semestre) e disse que em relação ao ano passado a concorrência 27 

caiu bastante e solicitou que os coordenadores orientem os professores à trabalhar no vestibular para 28 

o processo seletivo tenha pessoas experientes aplicando as provas. Segundo Informe – A 29 

Presidente leu um documento encaminhado pela FEJ em resposta ao ofício que solicitava prestação 30 

de contas da Fundação, informou ainda que a comissão que elaborou o documento e a ADCAJ 31 

receberão uma cópia do mesmo. Segundo Ponto da Pauta – Solicitação de permanência na 32 



UFG/CAJ do Professor Manuel Gabino Crispim Churata Masca, como docente voluntário, 33 

após sua aposentadoria compulsória, relatado pelo Prof. Edésio Fialho dos Reis.  A Presidente 34 

explicou o caso do Prof. Masca que está no Campus desde o ano de 1999 (mil novecentos e noventa e nove) 35 

e agora ao completar 70 (setenta) anos teve sua aposentadoria compulsória. O Prof. Edésio Fialho dos Reis 36 

leu seu relato favorável a permanência do professor no Campus como professor voluntário. Em seguida a 37 

Profª. Luciana Celeste Carneiro reforçou em nome do Curso de Agronomia o desejo de manter o professor 38 

no Campus. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que o Prof. Jeblim Antônio Abraão foi homenageado no 39 

IME e disse também que se o conselho tiver a intenção de homenagear o professor, então ela deixa a 40 

proposta. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que o Prof. Masca está participando do Projeto Rondon e 41 

que o medo dele era de não poder participar do projeto. O Prof. Humberto Rodrigues Moreira disse que está 42 

em tramitação no Congresso Nacional a alteração na idade para aposentadoria e sugeriu que seja feita uma 43 

moção quanto ao tema. A Presidente questiona se o conselho é favorável a que seja feita essa moção, todos 44 

os conselheiros concordam, então ela solicitou ao Prof. Humberto Rodrigues Moreira que a auxilie a redigir 45 

um documento para essa moção. Em votação o parecer do relator favorável ao processo foi aprovado com o 46 

registro da unanimidade dos votos. Terceiro Ponto da Pauta: Definição da alocação de vagas para 47 

docentes, relatório final da Comissão de Alocação de Vagas, relatado pelo Presidente da 48 

Comissão de Alocação de Vagas: Edésio Fialho do Reis, o relator falou dos critérios utilizados e em 49 

seguida leu seu relato e fez todo os esclarecimentos solicitados (este relato encontra-se anexado ao 50 

processo que foi composto pela comissão de alocação de vagas). Após o relato, em discussão a 51 

Profª. Vânia Carmem Lima perguntou se o curso de letra não ganhou nenhuma vaga, o Prof. Edésio 52 

Fialho dos Reis disse que as vagas ainda não foram distribuídas. O Prof. Marcos Antonio Menezes 53 

falou sobre o caso dos estágios na licenciatura, disse que o Curso de História tem 40 (quarenta) 54 

alunos para um professor de estágio, então a carga horária do estágio deveria ser dobrada e os 55 

núcleos livres deveriam ser contados, disse ainda que o Curso de história tem problemas quanto a 56 

carga horária, pois os professores ficarão com uma média de 21 (vinte e uma) horas aula no 57 

primeiro semestre de dois mil e dez e no segundo semestre de dois mil e dez serão 15,65 (quinze 58 

vírgula sessenta e cinco) horas aula para cada professor, no primeiro semestre de dois mil e onze 59 

serão 15,6 (quinze vírgula seis) horas aula e no segundo semestre de dois mil e onze serão 15 60 

(quinze) horas aula. Disse também que estão pedindo a transferência  definitiva da Profª. Claudia 61 

Graziela para o Curso de História e disse ainda que na alocação de vagas tem problemas sérios um é 62 

a questão dos núcleos livres e outro é a questão dos estágios. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse 63 

que o Curso de História não tinha dez professores em sua criação, falou ainda da preocupação em 64 

relação ao fato dos docentes estabelecerem como carga horária a média estabelecida pelo modelo 65 

que será em torno de 12 (doze) horas, pois os núcleos livres não foram contabilizados nem as 66 

atividades administrativas. Quanto a questão do estágio disse que foi uma questão muito estudada e 67 

o procedimento foi tentar propor uma carga horária para estágio que ficou de 400 (quatrocentas) 68 



horas para licenciaturas, 128 (cento e vinte e oito) para bacharelados e no caso das áreas de saúde 69 

com estágios em hospitais e clínicas a carga horária será 600 (seiscentas) horas. A Profª. Luciana 70 

Aparecida Elias disse que diante dos problemas do Curso de História e a questão do estágio não é o 71 

Campus que irá resolver, pois este problema é de todas as instituições, disse que as vagas que serão 72 

definidas agora, não vieram para este fim. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse 73 

que o RGCG esta sendo alterado e a carga horária dos núcleos livres passarão a ser de 128 (cento e vinte e 74 

oito) horas. A Presidente disse que quanto ao Curso de História o problema é de uma turma que entrou no 75 

meio do ano, mas que vai tentar resolver isso junto a PROGRAD e falou para o Prof. Marcos Antonio 76 

Menezes que o documento dele está com a Profª. Márcia Santo Anjo Reis e ela vai tentar fazer o que o que 77 

puder ser feito, mesmo que seja tentar conseguir um professor substituto pela FEJ, mas realmente não será 78 

com essas vagas que serão resolvidos esses problemas. O Prof. Dimas Moraes Peixinho pediu 79 

esclarecimentos quanto a carga horária se está contando a pós-graduação ou só as disciplinas. O Prof. Edésio 80 

Fialho dos Reis disse que está contando somente as disciplinas. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que 81 

deveria ser revista a questão das orientações dos trabalhos. O  Prof. Humberto Rodrigues Moreira questionou 82 

porque o Curso de Pedagogia ganhou uma vaga se Curso de Direito ocupa 123 (cento e vinte e três) horas 83 

aula. O Prof. Edésio Fialho dos Reis falou que esta decisão foi antes da comissão e que a Profª. Silvia Correa 84 

Santos já explicou essa questão várias vezes e que ela pode falar do assunto. A Presidente explicou que o 85 

Curso de Direito, diferente do Curso de Fisioterapia foi iniciado sem a presença dos professores, pois os 86 

mesmos chegaram no Campus no período entre final de março e início de abril, e quem coordenava o curso 87 

era ela e na época a então coordenadora do Curso de Pedagogia solicitou uma vaga para que o curso pudesse 88 

ministrar as aulas, então ela como coordenadora do Curso de Direito  resolveu a questão, agora o Curso de 89 

Direito deve resolver a questão internamente com o Curso de Pedagogia. O Acadêmico Elias Menta Macedo 90 

disse que tem uma dúvida, se foi observado o decreto do REUNI, se não foi ele gostaria de ler três artigos. O 91 

Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a alocação de vagas não fere nenhuma norma, disse ainda que 92 

participou das discussões do REUNI e que o fluxo é questão interna da instituição, por isso entende que o 93 

Campus tem autonomia na questão de carga horária e distribuição de vagas. O Prof. Christian Dias 94 

Cabacinha solicitou esclarecimentos sobre quais os cursos que participaram da reunião sobre os PPC's. O 95 

Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a reunião foi marcada a partir de um documento enviado pelos Cursos 96 

de Educação Física, Fisioterapia e Direito, documento este que solicitava a reunião. O Prof. Giovanni 97 

Cavichioli Petrucelli disse que o Curso de História terá essa turma extra por um semestre e que o curso deve 98 

apertar para conseguir cumprir a carga horária. A Profª. Renata Machado de Assis perguntou a comissão 99 

como chegou a carga horária de 369,5 (trezentos e sessenta e nove vírgula cinco) para o Campus. O Prof. 100 

Edésio Fialho dos Reis explicou que é o total da carga horária do Campus dividida pela quantidade de 101 

professores que hoje são 251 (duzentos e cinquenta e um) professores. O Prof. Humberto Rodrigues Moreira 102 

disse que o REUNI está trazendo problemas para muitas instituições, pois estas vagas estão sendo utilizadas 103 

para resolver problemas, e que de fato há uma restrição quanto a autonomia da instituição, ele disse ainda 104 

que tem dúvida se o Campus não está adiantando um problema com o remanejamento das vagas, pois o 105 

contrato de gestão limita o plano de gestão.  A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que entende a 106 



preocupação do Prof. Christian e diz que o Curso de Engenharia Florestal esteve sempre representado no 107 

conselho pelo Prof.. Euter Paniago Júnior, então quando o Prof. Christian cobra solução do conselho, está 108 

não seria do Conselho , pois este não teve culpa dos acontecimentos. Em votação o relatório da Comissão de 109 

Alocação de Vagas, antes o Prof. Edésio Fialho dos Reis, pediu para ler a carga horária de estágios para cada 110 

curso. Em seguida o Prof. Humberto Rodrigues Moreira perguntou sobre a carga horária de estágio do Curso 111 

de Direito. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que foi padronizado para os cursos de bacharelado com 128 112 

(cento e vinte e oito) horas. Em votação foram registrados 24 (vinte e quatro) votos favoráveis, 1 (um) voto 113 

contrário e 3 (três) abstenções, portanto o relato da Comissão de Alocação de Vagas foi aprovado. Após a 114 

votação, enquanto o Prof. Edésio Fialho dos Reis abria a planilha a Presidente solicitou aos conselheiros a 115 

inclusão do Termo de Adesão ao PIBID do Curso de Matemática, que deve ser aprovado no conselho para 116 

que seja lavrada a certidão de ata, a Profª. Luciana Aparecida Elias relata o termo. Em votação o termo de 117 

adesão ao PIBID, foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida o Prof. Edésio Fialho 118 

dos Reis apresentou a planilha e disse que a comissão considerou 251 (duzentos e cinquenta e um) 119 

professores no Campus. Após explicações ele disse que o Campus tem uma vaga PEQUI para concurso 120 

imediato e mais duas serão cedidas pelo Curso de Direito. Então passou para a distribuição das vagas 121 

conforme a carga horária de cada curso: Três Vagas DE (PEQUI) – 1 (uma) vaga DE para o Curso de 122 

Medicina Veterinária que ficou com a carga horária de 13,8 (treze vírgula oito), 1 (uma) vaga DE para o 123 

Curso de Ciência da Computação  que ficou com a carga horária de 12,14 (doze vírgula quatorze), 1 (uma) 124 

vaga DE para o Curso de Medicina Veterinária que ficou com a carga horária de 12,58 (doze vírgula 125 

cinquenta e oito). Agora mais três vagas DE (REUNI) -  1 (uma) vaga DE para o Curso de Matemática que 126 

ficou com a carga horária de 12,5 (treze vírgula cinco), 1 (uma) vaga DE para o Curso de Letras que ficou 127 

com a carga horária de 11,7 (onze vírgula sete), 1 (uma) vaga DE para o Curso de Agronomia que ficou com 128 

a carga horária de 12,08 (doze vírgula oito). Vagas vinte horas: 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de 129 

Química que ficou com a carga horária de 11,26 (onze vírgula vinte e seis), 1(uma) vaga vinte horas para o 130 

Curso Geografia de que ficou com a carga horária de 11,48 (onze vírgula quarenta e oito), 1(uma) vaga vinte 131 

horas para o Curso Medicina Veterinária de que ficou com a carga horária de 11,8 (onze vírgula oito), 1(uma) 132 

vaga vinte horas para o Curso Enfermagem de que ficou com a carga horária de 11,35 (onze vírgula trinta e 133 

cinco), 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Ciências Biológicas que ficou com a carga horária de  11,89 134 

(onze vírgula oitenta e nove), 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Pedagogia que ficou com a carga 135 

horária de 11,73 (onze vírgula setenta e três), 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Biomedicina que 136 

ficou com a carga horária de 11,12 (onze vírgula doze), 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Psicologia 137 

que ficou com a carga horária de 11,28 (onze vírgula vinte e oito), 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de 138 

Engenharia Florestal que ficou com a carga horária de 10,69 (dez vírgula sessenta e nove), 1(uma) vaga vinte 139 

horas para o Curso de Ciência da Computação que ficou com a carga horária de  11,09 (onze vírgula nove), 140 

1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Física que ficou com a carga horária de  10,89(dez vírgula oitenta e 141 

nove), 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Agronomia que ficou com a carga horária de  11,46 (onze 142 

vírgula quarenta e seis), 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Zootecnia que ficou com a carga horária de  143 

10,9 (dez vírgula nove) e 1(uma) vaga vinte horas para o Curso de Fisioterapia que ficou com a carga horária 144 



de  10,73 (dez vírgula setenta e três). Em discussão e em seguida em votação, antes da votação o Prof. 145 

Marcos Antonio Menezes pediu a palavra e solicitou que na próxima distribuição seja levada em conta o 146 

número de alunos e que pense em outros critérios. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que na discussão 147 

inicial da comissão, critérios mais amplos foram discutidos, mas a preocupação foi não prejudicar os cursos 148 

novos. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que futuramente terão outros critérios definidos pelos próprios 149 

conselheiros. A Profª. Renata Machado de Assis solicitou que sua fala fosse registrada em ata e disse que é 150 

impossível que o Curso de Educação Física caminhe com essa quantidade de professores, o curso terá que 151 

elaborar PPC's para conseguir atender os dois cursos. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que é importante 152 

esse registro para que os cursos sejam melhor adequados. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que 153 

concorda com a Profª. Luciana Elias e que futuramente a realidade será outra. A Profª. Camila Alberto 154 

Vicente de Oliveira solicitou também o registro em ata e disse que em outros momentos que se pense bem e 155 

com carinho no caso dos professores da FEJ, como tratar esse assunto daqui para frente. O Prof. Dimas 156 

Moraes Peixinho disse que entende e reconhece o trabalho da comissão e solicita que na próxima 157 

distribuição inclua a pós-graduação com o mesmo peso, e que as disciplinas e orientações sejam 158 

consideradas integralmente. Disse ainda que a falta de publicação dos professores da pós-graduação é um 159 

problema grande, pois não existe programa de pós-graduação sem pesquisa. Disse que não sente que a pós-160 

graduação foi tratada com equivalência. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a concepção deve ser 161 

mudada, pois toda vez que falava em vagas para a pós-graduação, alguém dizia que as vagas não eram para a 162 

pós e sim para a graduação, disse ainda que tem que pensar o que se quer do Campus. A Presidente disse que 163 

em relação a revitalização do modelo tem um treinamento em Goiânia e ela irá convidar dois membros da 164 

comissão de alocação de vagas para participar desse curso. O Prof. Marcos Antonio Menezes disse que 165 

quando a norma dos núcleos livres for aprovada, então que os cursos do Campus tenham no máximo dois 166 

núcleos livres para normatizar e quanto ao estágio os conselheiros devem tomar alguma atitude para resolver 167 

a questão, pois é impossível um professor acompanhar 30 (trinta) a 40 (quarenta) alunos em estágio, o 168 

professor pediu que crie uma comissão técnica para avaliar os SICAD's, para acabar com os problemas de 169 

carga horária. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que os  SICAD's  vem para o conselho já aprovado 170 

pela coordenação do curso e que o coordenador de curso tem que olhar isso e se tem professor que não dar 171 

aulas, então faça uma denúncia por escrito e encaminhe para a presidência do conselho diretor. O Prof. 172 

Edésio Fialho dos Reis disse que quer colocar a preocupação que a comissão teve com os cursos REUNI e 173 

que pode ser observado que estes cursos ficaram com a carga horária abaixo da média do Campus, então 174 

tentou-se fazer uma distribuição o mais coerente possível, a carga horária do Campus é de 11,5 (onze vírgula 175 

cinco) e o Curso de Direito ficou com 11,02 (onze vírgula dois), Educação Física 11,38 (onze vírgula trinta e 176 

oito), Engenharia Florestal 10,69 (dez vírgula sessenta e nove) e Fisioterapia 10,73 (dez vírgula setenta e 177 

três). Disse ainda que a comissão procurou todo momento ouvir o conselho e o trabalho foi gratificante. Em 178 

votação foram registrados 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 4 (quatro) votos contrários, portanto a 179 

distribuição de vagas foi aprovada. A Presidente avisou que a abertura do edital é em novembro e que as 180 

provas serão realizadas em fevereiro, as pessoas só poderão ser nomeadas até trinta de junho de dois mil e 181 

dez, pois é ano eleitoral. A Presidente pediu cuidado na escolha de doutor em áreas que não tem e disse que 182 



quem quiser trocar vaga DE por vaga vinte horas que isso é uma definição entre os cursos, mas que avisem a 183 

direção. Disse também que o Curso de Direito tem que verificar entre os cursos se eles vão repassar as duas 184 

vagas no próximo ano, quanto ao Curso de Educação Física já que já tem três professores este já tem 185 

condições de iniciar o curso e pode fazer uma reunião entre esses cursos para definir a necessidade. O Prof. 186 

Christian Dias Cabacinha perguntou quem é o responsável pelo concurso da vaga que o Curso de Engenharia 187 

Florestal passou para o Curso de Ciências Biológicas devido ao impacto da carga horária. A Presidente 188 

respondeu que a responsabilidade de realização do concurso é do Curso de Ciências Biológicas. Quarto 189 

Ponto da Pauta: Outros Assuntos – O Acadêmico Elias Menta Macedo informou que os cursos que 190 

não tem centro acadêmico podem procurá-lo para tentar organizar uma estrutura. O Prof. Fabrízzio 191 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares falou sobre as bolsas de mestrado e doutorado FAPEG, o edital fica 192 

aberto até vinte e cinco de novembro. A Profª. Zilda de Fátima Mariano falou sobre o projeto RONDON, 193 

disse que foram encaminhadas pelo Campus seis propostas e foi selecionado o conjunto B, o projeto foi 194 

conduzido por muitos cursos e o processo para escolha dos alunos para visita será iniciado em janeiro e 195 

fevereiro de dois mil e dez, para os municípios de Itajá e Piranhas. O edital será aberto na próxima semana e 196 

a Mini-Câmara de Extensão e Cultura fará a seleção dos alunos. A Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira 197 

informou que o Curso de Pedagogia foi contemplado pelo edital Pró-docência, em seguida convidou os 198 

conselheiros para participarem do Congresso de Educação que será realizado no período de 10/11/2009 (dez 199 

de novembro de dois mil e nove) a 13/11/2009 (treze de novembro de dois mil e nove) e informou que o 200 

convite formal chega amanhã. A Presidente agradeceu a cada membro da comissão de alocação de vagas e 201 

disse que este não será o último trabalho da comissão, pois ainda solicitará a eles que formulem um modelo 202 

de alocação de recursos, em seguida parabenizou o conselho por ter conseguido distribuir as vagas. Nada 203 

mais havendo a tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 16:52 (dezesseis horas e cinquenta e 204 

dois minutos), com a presença dos seguintes conselheiros: Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora 205 

do Curso de Zootecnia; Prof. Roberto Menezes de Oliveira, Vice-Coordenador do Curso de Psicologia, Profª. 206 

Camila Alberto Vicente de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, 207 

Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de 208 

Enfermagem; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, representando a Coordenação do Curso de Geografia;  Profª. 209 

Renata marchado de Assis, Vice-Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste 210 

Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso 211 

de Física; Prof. Humberto Rodrigues Moreira, Vice-Coordenador do Curso de Direito; Profª. Luciana 212 

Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berretta, Coordenadora 213 

do Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de 214 

Química; Prof. Marcos Antonio Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof. Roberto Borges Filho, 215 

Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. 216 

Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas;  Prof. Thiago 217 

André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Wagner Gouvêa dos 218 

Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina;  Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do 219 

Curso de Mestrado em Agronomia; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos 220 
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