
 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito reuniu-se às quatorze horas e 1 

quarenta e cinco minutos, em sessão ordinária, no auditório da Faculdade de Ciências Sociais, 2 

o Conselho Diretor, da Faculdade de Ciências Sociais para tratar da seguinte pauta: 1. 3 

Concurso Público para Professor Substituto processo n. 23070.004223/2018-55; 2. Informes; 4 

3. Processos de Progressão e/ou Estágio Probatório (CAD's) e Planos de Trabalhos; 4. 5 

Projetos de Pesquisa e Extensão; 5. Aprovação de ata; 6. Ad referendum; 7. Orçamento;  8. 6 

Comissão Seminário FCS 2018;  9. Representação em comissões; 10. Autonomia 7 

Universitária/disciplinas; 11. Outros Assuntos. A reunião teve início às quatorze horas e 8 

quarenta e cinco  minutos, com a presença dos seguintes professores: Camila Mainardi, Carlo 9 

Patti, Carlos Eduardo Henning, Débora Ferreira da Cunha, Denise Paiva Ferreira, Denise 10 

Paiva Ferreira, Dijaci David de Oliveira, Edmar Aparecido de Barra e Lopes, Eliane 11 

Gonçalves, Fausto Miziara, Francisco Mata Machado Tavares, Gabriel Omar Alvarez,  Geisa 12 

Cunha Franco,  Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira, Izabela Maria Tamaso, Janine Helfst 13 

Leicht Collaço, Jean Tiago Baptista, João Henrique Ribeiro Roriz, Laís Forti Thomaz, Luis 14 

Felipe Kojima Hirano,  Luiz Mello de Almeida Neto, Marcela Carvalho Martins Amaral, 15 

Maria das Graças Barbosa Borges, Matheus Hoffmann Pfrimer, Michele Cunha Franco,  16 

Mônica Thereza Soares Pechincha, Pedro Santos Mundim,  Ricardo Luiz Sapia de Campos, 17 

Rildo Bento de Souza, Roberto Cunha Alves de Lima,  Robert Bonifácio da Silva, Robinson 18 

de Sá Almeida, Sebastião Rios Corrêa Junior, Suzane de Alencar Vieira, Tânia Ludmila Dias 19 

Tosta, Telma Ferreira do Nascimento Durães, Vânia Dolores Estevam de Oliveira, Vera 20 

Regina Barbuy Wilhelm,Talita Prado Barbosa Roim, Professores Substitutos: Bernardo 21 

Fonseca Machado (Antropologia) e Gleyce Kelly Heitor (Museologia).  Representante dos 22 

alunos: Izadorah Montenegro de Aguiar Otto (Curso de Ciências Sociais - Matutino), 23 

Justificaram as ausências: Aline Regina A. Martins (licença maternidade), Andréa Vettorassi 24 

(licença maternidade), Camila Azevedo de Moraes Wichers (trabalho de campo na cidade de 25 

Aruanã), Camilo Albuquerque de Braz (licença pós-doutorado), Carlos Ugo Santander Joo 26 

(licença pós-doutorado), Cleito Pereira dos Santos (Participação em banca na PUC/GO), 27 

Diego Trindade D Ávila Magalhães (licença pós-doutorado), Flávio Munhoz Sofiati 28 

(Atividade docente fora da UFG), Glauber Guedes Ferreira de Lima (licença Doutorado), 29 

Jordão Horta Nunes (licença pós-doutorado),  Manuelina Maria Duarte Cândido (licença 30 

capacitação), Pablo Fabião Lisboa (licença doutorado), Rubens de Freitas Benevides (licença 31 
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Médica). Profa. Izabela iniciou a reunião fazendo a apresentação do Professor Substituto, 32 

Bernardo Fonseca Machado, da área de Antropologia, desejando-lhe boas vindas à FCS. 33 

Ponto 1. Concurso Público para Professor Substituto - Processo n. 23070.004223/2018-34 

55. Profa. Izabela informou que visando garantir o direito à participação de candidatos que 35 

tiveram suas inscrições indevidamente indeferidas, pedia ao conselho que acolhesse seu 36 

pedido de nulidade parcial do concurso, de modo que o mesmo retrocedesse ao ato da 37 

homologação das inscrições de onde seria retomado.Em seguida, o prof. Francisco Mata 38 

Machado Tavares, indicado pela direção da FCS, para elaborar o parecer relativo ao pedido 39 

da presidência deste Conselho, procedeu a leitura do mesmo, abrindo em seguida a palavra 40 

para manifestação dos membros do conselho diretor. Professoras Janine e Denise Paiva, que 41 

inicialmente compunham a banca examinadora e tiveram que ser substituídas por conta de 42 

terem candidatos inscritos que foram orientandos das mesmas, pediram desculpas pela 43 

interpretação dúbia do edital do concurso, da qual decorreu a necessária nulidade parcial. 44 

Profa. Denise solicitou que os próximos editais de concurso fossem melhor elaborados, para 45 

que não ocorressem mais equívocos de interpretação e consequentes entraves aos processos 46 

seletivos. Falaram sobre este ponto os professores Luiz Mello, Marcela Amaral, Carlo Patti e 47 

Francisco Tavares.  Profa. Izabela esclareceu que a nulidade parcial não é um novo processo 48 

seletivo, mas antes a continuidade do mesmo, a partir da homologação das inscrições. Após 49 

várias sugestões e discussões a proposta foi submetida  à votação e foi aprovada a nulidade 50 

parcial do concurso, de acordo com o parecer do Prof. Francisco Mata Machado Tavares, que 51 

segue anexado a esta ata. Em votação: trinta e três (33) votos a favor; duas (02) abstenções; 52 

nenhum (0,0) voto contrário. Em seguida, procedeu-se à votação sobre a manutenção da 53 

banca composta pelas professoras - Michele Cunha Franco (Presidente), Ana Karine Pereira e 54 

Cintya Maria Costa Rodrigues, Mônica Thereza Soares Pechincha (Suplente). Em votação: A 55 

favor - onze (11) votos: Contrários - dez (10) votos; Abstenções - 10 (dez) votos. Aprovada a 56 

manutenção da banca examinadora com a inclusão do nome da Profa. Mônica Thereza Soares 57 

Pechincha como suplente. A partir desta decisão de nulidade parcial do concurso e seguindo a 58 

orientação da Procuradoria Jurídica e PróPessoas, todos os inscritos serão avisados por email 59 

e telefone, sendo comunicados da decisão do conselho diretor. Transcorrido este prazo, a 60 

banca examinadora divulgará no SISCONCURSO a nova data para a instalação do concurso e 61 

as normas complementares que nortearão a realização do mesmo. Ponto 2. Informes. Profa. 62 

Vera passou informes sobre compras de livros que estão sendo realizadas pela Biblioteca 63 

Central e disse que solicitou aos coordenadores de áreas que se manifestassem por email 64 

sobre interesse de aquisições nesse processo de compra. Prof. Luiz Mello informou que o 65 



prazo final para solicitação de bolsa de extensão será dia 30 de abril. Prof. Jean Baptista 66 

informou que no dia 26 de abril será o lançamento do livro do Prof. Mário Chagas e profa. 67 

substituta Gleyce Heitor. Prof. Carlo Patti informou sobre o evento no dia 18 de maio de 2018 68 

com Embaixador do México, que acontecerá no auditório  Lauro Vasconcelos, às 14 horas. 69 

Profa. Geisa e Izabela falaram da mesa que será composta pelos professores Roberto Lima, 70 

Thaís Luz e Miguel Alves, aluno do Curso de Graduação que falarão sobre a experiência que 71 

tiveram no México, por meio do Convênio Abdias Nascimento. Ponto 3. Processos de 72 

Progressão e/ou Estágio Probatório (CAD's) e Planos de Trabalhos.  O processo n. 73 

23070.001572/2018-15. Interessado: Nildo Silva Viana. Não foi apreciado devido a ausência 74 

do interessado na reunião do conselho diretor. Proc. n. 23070.003610/2018-74. Interessada: 75 

Marcela Carvalho Martins Amaral. Assunto: Progressão por Avaliação de Desempenho. 76 

Parecer favorável aprovado pela CAD composta pelos professores: Ivanilda Aparecida 77 

Andrade Junqueira, João Henrique Ribeiro Roriz, Débora Ferreira da Cunha, que aprovou a 78 

avaliação da chefia e a progressão de avaliação de desempenho que habilitou a Profa. Marcela 79 

Carvalho Martins Amaral à progressão do nível 2 para o nível 3 da Classe C, Professor 80 

Adjunto. Parecer aprovado por unanimidade. Proc. n. 23070.011919/2016-64. Interessada: 81 

Eliane Gonçalves. Assunto: Promoção por Avaliação de Desempenho. Parecer favorável 82 

aprovado pela CAD composta pelos professores: Flávio Munhoz Sofiati, Luiz Mello de 83 

Almeida Neto e Cleito Pereira dos Santos, que aprovou a avaliação da chefia e a promoção 84 

por avaliação de desempenho da Profa. Eliane Gonçalves, que a habilitou da Classe C, nível 85 

4, para o nível 1 da Classe D. Parecer aprovado por unanimidade. Proc. n. 86 

23070.013616/2017-79. Interessado: Sebastião Rios Corrêa Junior. Assunto: Progressão por 87 

Avaliação de Desempenho. Parecer favorável aprovado pela CAD composta pelos 88 

professores: Flávio Munhoz Sofiati, Luiz Mello de Almeida Neto e Cleito Pereira dos Santos 89 

que aprovou a avaliação da chefia e a promoção por avaliação de desempenho do Prof. 90 

Sebastião Rios Corrêa do nível  II para o nível III, da Classe D, Professor Associado. Parecer 91 

aprovado por unanimidade. A pedido do interessado, prof. Edmar Aparecido de Barra e Lopes 92 

processo de progressão por avaliação de desempenho (23070.002153/2018-09) não foi 93 

apreciado, pois o mesmo deseja anexar posteriormente outros documentos ao processo e está 94 

questionando a inclusão da avaliação pelo Centro Tecnológico de Aparecida de Goiânia.  95 

Ponto 4. Projetos de Pesquisa e Extensão. Profa. Izabela solicitou que todos atentem para 96 

não enviarem de última hora projetos para aprovação no conselho diretor, considerando que a 97 

pauta para reunião é definida e enviada antecipadamente, e o que não for urgência deverá 98 

aguardar a próxima reunião do conselho diretor. Foram apresentados os seguintes projetos: 99 



"Movimento Negro, Estado e Institucionalização das Lutas Sociais: formas contemporâneas 100 

de disciplina e controle social, de autoria de Cleito Pereira dos Santos. "Seminário nós por 101 

nós: inclusão e ações afirmativas na UFG" de autoria de Suzane de Alencar Vieira. "Ser-Tão 102 

dos Sete Mares: ações de extensão e cultura sobre gênero e sexualidade  em Goiânia, Goiás e 103 

Brasil", de autoria de Jean Tiago Baptista. "Gênero e Estado: co-produções, fronteiras e 104 

algumas questões em aberto. Palestra de Adriana Vianna (Museu Nacional do Rio de 105 

Janeiro), autoria Camila Albuquerque Braz. "Para fazer a diferença: ações de extensão e 106 

cultura em Ciências Sociais, Museologia, Performances Culturais e Relações Internacionais", 107 

de autoria de Luiz Mello de Almeida Neto. "III Politizar", de autoria de Robert Bonifácio da 108 

Silva. "Tipos e pessoas: resgate da produção editorial em tipografia no Estado de Goiás" e 109 

"Chancelas editoriais da UFG, bibliografias, comunidade universitária e livrarias", ambos de 110 

autoria Revalino Antonio de Freitas. "Ciclo de conferências Sociologia Clássica", autoria 111 

Flávio Munhoz Sofiati. aprovou o adicionamento de objetivos específicos  no  projeto: 112 

"Limites fiscais à efetividade do processo democrático nos Estados Contemporâneos: 113 

tendências, impasses e alternativas - Grupo de Estudos de Sociologia Fiscal", Número de 114 

Cadastro no SIG: PI01155-2016, bem como a prorrogação até o outubro de 2020, de autoria 115 

do Prof. Francisco Mata Machado Tavares. Profa. Izabela agradeceu à Profa. Ivanilda 116 

Aparecida Andrade Junqueira pelo trabalho desenvolvido junto  a CAEX  e agradeceu o 117 

desempenho do prof. Luiz Mello em cadastrar o projeto de extensão da FCS, que garantirá a 118 

bolsa de extensão que hoje se encontra à disposição da Revista Sociedade e Cultura. Projeto: 119 

"Olga: Centro de Pesquisa e Simulação" de autoria de Geisa Cunha Franco. Projeto de 120 

extensão: "Antropologia e educação, novos desafios: conversa com pós-graduandos/as", 121 

composta por quatro encontros com os temas: Juventude e violência; políticas de ação 122 

afirmativa; educação escolar indígena e presença indígena nas universidades, com duração de 123 

27/04 a 29/06/2018. Ponto 5. Aprovação de ata. Ata do 28 de março de 2018 e 11 de abril  124 

de 2018. Prof. Edmar Aparecido solicitou que constasse na ata do dia 28 de março que tinha 125 

solicitado quais são os critérios para distribuição de disciplinas e atividades nas comissões da 126 

Faculdade de Ciências Sociais. Solicitou que constasse em ata que seu nome não estava 127 

inserido no quadro de funções/comissões da FCS. Segundo profa. Izabela, a PRODIRH, atual 128 

PróPessoas, informou que existe um critério de distribuição de encargos de acordo com as 129 

cargas horárias de trabalho de cada docente e que no caso do docente 20 horas, calcula-se 8 130 

horas / aulas mais 8 horas de preparação,  perfazendo 16 horas no total, de modo que restam 4 131 

horas, que ficam destinadas às reuniões do conselho diretor e reuniões de área. Neste caso já 132 

se cumpriu a carga horária de vinte horas e, imputar mais atividades em comissões, mesmo 133 



que o professor queira participar, estaria ferindo a carga horária do docente 20 horas, 134 

imputando maior carga horária o que não é permitido pela UFG. Assim sendo, Profa. Izabela 135 

esclarece que o nome do professor Edmar não pode constar no quadro de funções - ou de 136 

qualquer outro professor  com carga horária de 20 horas, exatamente porque trata-se de 137 

professor 20 horas. Prof. Edmar pede para constar em ata, para efeito de preenchimento do 138 

Sicad, que os professores são cobrados pelo ensino pesquisa e extensão e por atividades 139 

extras. Profa. Michele esclareceu que o Sicad prevê participação em reunião e que é atividade 140 

administrativa quando preenchido. Profa. Izabela disse que a dúvida sobre o devido 141 

preenchimento do Sicad pelo professor com carga horária 20 horas será tratado na próxima 142 

reunião do conselho diretor, com todas as orientações fornecidas pela CPPD e PróPessoas.  143 

Em seguida procedeu-se a aprovação das atas dos dia 28 de março de 2018 e 11 de abril de 144 

2018.   Aprovadas. Ponto 6. Ad referendum. Foram aprovados os seguintes projetos: "Política 145 

Norte Americana", autoria Laís Forti Thomas. Certidão de ata que tratou da Missão de 146 

Trabalho na Universidade Católica de Eichstätt  Ingolstadt  KUEI, Alemanha, no período de 147 

16/06 a 06/07/2018, Prof. Sebastião Rios Corrêa Júnior. Aprovadas por unanimidade. Ponto 148 

7. Orçamento. Profa. Izabela esclareceu que os recursos destinados a capital e custeio serão 149 

utilizados sem o remanejamento de custeio para capital mencionado na reunião do dia 11 de 150 

abril de 2018.  Profa. Izabela informou que não é mais possível fazer o remanejamento. A 151 

orientação da direção quanto a rubrica de capital  é pela compra de computadores para as 152 

secretarias de graduação e pós-graduação e direção. Quanto a rubrica custeio,  profa. Izabela 153 

esclareceu que em reunião com os coordenadores de áreas e de cursos da FCS decidiu-se que 154 

não haverá problema em atender às solicitações de participação em eventos desde que sejam 155 

apresentados com antecedência as demandas dos professores, que tenhamos o número de 156 

professores que irão participar, mas que será designado um recurso específico para esse grupo 157 

de professores, esse volume será dividido e não poderá ser custeado passagem, diária e 158 

inscrição, necessitando assim de racionalidade no uso dos recursos a fim de que os mesmos 159 

possam atender ao maior número de docentes. Segundo Profa. Izabela, isto não pode ser 160 

definido neste momento, posto que não sabemos quem são os interessados, e a orientação da 161 

direção, à despeito da escassez de recursos é de garantir o recurso para um evento para os 162 

professores que não estão nos programas de pós-graduação, destacando outrossim as outras 163 

despesas que teremos de custeio, inclusive o Seminário de Ciências Sociais que deverá 164 

acontecer em 2018. Profa. Izabela aproveitou para ressaltar a importância da realização do 165 

Seminário, mesmo que de forma modesta, mas que será necessário contar com recurso de 166 

custeio para bancar passagens e diárias de convidados. Profa. Izabela informou que serão 167 



compatibilizados para uso desse recurso de custeio a realização do seminário e o 168 

financiamento de participação em eventos de professores. Profa. Izabela esclareceu à 169 

representante dos alunos que não terá como atender às solicitações feitas pelo centro 170 

acadêmico. Disponibilizou alguns mobiliários que já existem na FCS e podem ser cedidos ao 171 

centro acadêmico. O recurso de capital não é suficiente para compra dos itens solicitados 172 

pelos alunos. Profa. Izabela informou que será apresentada na próxima reunião do conselho 173 

diretor a lista dos professores interessados em participar de eventos com custeio da FCS. Prof. 174 

Edmar indagou se existe diferença quanto a liberação de recurso para participação em evento 175 

quando se trata de professor 20 horas. Profa. Izabela informou que verificará junto as 176 

instâncias superiores da UFG e trará a resposta na próxima reunião do conselho diretor.  177 

Ponto 8. Comissão Seminário FCS 2018. A proposta de composição da comissão do 178 

seminário será composta por áreas e cursos. Prof. Luiz Mello sugeriu que o seminário tenha 179 

características do corpo discente, com redesenho do seminário voltado para os interesses dos 180 

discentes. Sugeriu que a comissão seja composta por professores que não estão participando 181 

das reuniões do conselho diretor. Após várias sugestões, decidiu-se por realizar o seminário 182 

no primeiro semestre de 2019. Prof. Luiz Mello solicitou que fossem revistos os quóruns do 183 

conselho diretor. Sobre este tema foram apresentados, a princípio, os nomes  dos professores 184 

Jean Tiago Baptista e Francisco Mata Machado Tavares para compor a comissão do evento. 185 

Profa. Izabela propôs que a comissão do seminário seja composta na próxima reunião do 186 

conselho diretor, a realizar-se dia 23 de maio de 2018. Proposta aprovada com vinte e quatro 187 

(24) votos a favor e uma (01) abstenção. Ponto 9. Representação em comissões. Prof. Luiz 188 

Mello sugeriu que a CAEX seja formada por representantes dos cinco cursos de Graduação da 189 

Faculdade de Ciências Sociais, com a participação de discentes dos Cursos de Graduação e 190 

Pós-Graduação e Técnico-administrativos como política de extensão ampliada. Aprovada a 191 

proposta do Prof. Luiz Mello de composição de comissão ampliada com representação dos 192 

cinco cursos de graduação e quatro de pós-graduação, estudantes, técnico-administrativos. 193 

Aprovada a idéia por unanimidade, com apresentação dos nomes na próxima reunião do 194 

conselho diretor. Ponto 10. Autonomia Universitária/disciplinas. Este tema não foi tratado 195 

devido o adiantar do horário e ausência do proponente da discussão, Prof. Revalino Antonio 196 

de Freitas. Profa. Izabela sugeriu que seja enviado um email ao prof. Revalino informando 197 

que não foi possível tratar deste assunto e que, caso haja interesse que o tema seja apresentado 198 

na próxima reunião do conselho diretor. O Assunto deverá retornar na próxima reunião do 199 

conselho diretor. Ponto 11. Outros Assuntos. A representante dos alunos Izadorah solicitou 200 

que o conselho diretor esclarecesse sobre quem pode propor pauta para reuniões do Consuni. 201 



Profa. Izabela informou que quem hoje representa a FCS no Consuni são outros cursos da 202 

área de humanas. Izadorah reclama o fato de que os alunos tenham que solicitar a um docente 203 

que faça a sugestão de pauta caso queiram ver o ponto discutido no Consuni. Izadorah 204 

solicitou que seja incluída no próxima reunião do conselho diretor este ponto. Sobre este tema 205 

prof. Luiz Mello, como representante da FCS junto à Proec, se comprometeu levar este 206 

questionamento para ser discutido na Câmara Regional, que se reunirá no dia 26 de abril de 207 

2018.  Em seguida, Prof. Jean Tiago Baptista apresentou seu pedido de licença para 208 

capacitação a partir de outubro  de 2018, a se realizar no Museu das Missões (Instituto 209 

Brasileiro de Museus), sob a supervisão do Diretor Diego Luiz Vivian. A área de Museologia 210 

aprovou a licença para capacitação do prof. Jean. Aprovado por unanimidade. Prof. Luiz 211 

Mello solicitou que fossem revistos os quóruns do conselho diretor. Sobre este tema falaram 212 

as professoras Geisa Cunha e Izabela. Profa. Izabela informou que está acompanhando 213 

critérios que estão sendo implementados no âmbito dos conselhos da UFG no sentido de 214 

garantir os quóruns para o início das reuniões e para que permaneçam sem grandes alterações 215 

até o final das reuniões. Profa. Izabela informou que na próxima reunião do conselho diretor 216 

será tratada a composição de uma comissão de divulgação e evento da FCS. Nada mais 217 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Maria das Graças Barbosa Borges, 218 

Coordenadora Administrativa, lavrei a presente ata que após lida será assinada por mim e 219 

pelos/as conselheiros/as. 220 

Alexandre Ferraz Herbetta    ______________________________ 221 

Aline Regina A. Martins    ______________________________ 222 

Aline David dos Santos    ______________________________ 223 

Ana Karine Pereira     ______________________________ 224 

Andréa Vettorassi     ______________________________ 225 

Camila Azevedo de Moraes Wichers   ______________________________ 226 

Camila Mainardi     ______________________________ 227 

Camila Romero Lameirão    ______________________________ 228 

Camilo Albuquerque de Braz    ______________________________ 229 

Carlo Patti      _____________________________ 230 

Carlos Eduardo Henning    _____________________________ 231 

Carlos Ugo Santander Joo    _____________________________ 232 

Cintya Maria Costa Rodrigues   ______________________________ 233 

Cleito Pereira dos Santos    ______________________________ 234 

Débora Ferreira da Cunha    ______________________________ 235 



Denise Paiva Ferreira               _____________________________ 236 

Diego D'Avila Magalhães    ______________________________ 237 

Dijaci David de Oliveira    _____________________________ 238 

Edmar Aparecido de Barra e Lopes   ______________________________ 239 

Eliane Gonçalves     _____________________________ 240 

Fausto Miziara     ______________________________ 241 

Flávio Munhoz Sofiati    ______________________________ 242 

Francisco Mata Machado Tavares   ______________________________ 243 

Gabriel Omar Alvarez    ______________________________ 244 

Geisa Cunha Franco     _____________________________ 245 

Glauber Guedes Ferreira de Lima   ______________________________ 246 

Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira  _____________________________ 247 

Izabela Maria Tamaso    _____________________________ 248 

Janine Helfst Leicht Collaço    _____________________________ 249 

Jean Tiago Baptista     _____________________________ 250 

João Carlos Amoroso Botelho   _____________________________ 251 

João Henrique Ribeiro Roriz    _____________________________ 252 

Jordão Horta Nunes     _____________________________ 253 

Laís Forti Thomaz     _____________________________ 254 

Lucinéia Scremin Martins    _____________________________ 255 

Luis Felipe Kojima Hirano    _____________________________ 256 

Luiz Mello de Almeida Neto    _____________________________ 257 

Maria das Graças Barbosa Borges   _____________________________ 258 

Manuel Ferreira Lima Filho    _____________________________ 259 

Manuelina Maria Duarte Cândido   _____________________________ 260 

Marcela Carvalho Martins Amaral   _____________________________ 261 

Maria das Graças Barbosa Borges   _____________________________ 262 

Matheus Hoffmann Pfrimer    _____________________________ 263 

Michele Cunha Franco    _____________________________ 264 

Mônica Thereza Soares Pechincha   _____________________________ 265 

Nildo Silva Viana     _____________________________ 266 

Pablo Fabião Lisboa     _____________________________ 267 

Pedro Santos Mundim    _____________________________ 268 

Revalino Antônio de Freitas    _____________________________ 269 

Ricardo Barbosa de Lima    _____________________________ 270 

Ricardo Luiz Sapia de Campos   _____________________________ 271 



Rildo Bento de Souza     _____________________________ 272 

Roberto Cunha Alves de Lima   _____________________________ 273 

Robert Bonifácio da Silva    _____________________________ 274 

Robinson de Sá Almeida    _____________________________ 275 

Rubens de Freitas Benevides    _____________________________ 276 

Sebastião Rios Corrêa Junior    _____________________________ 277 

Suzane de Alencar Vieira    _____________________________ 278 

Tânia Ludmila Dias Tosta    _____________________________ 279 

Telma Ferreira do Nascimento Durães  _____________________________ 280 

Vânia Dolores Estevam de Oliveira   _____________________________ 281 

Vera Regina Barbuy Wilhelm   _____________________________ 282 


