
  

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se às 14h25 1 

minutos o Conselho Diretor da Faculdade de Ciências Sociais para tratar da seguinte pauta, 2 

presente na convocação nº 05/2019: 1. Informes; 2. Aprovação das ATAS; 3. Representação 3 

em Comissões; 4. Revalidação de Diploma; 5. Simpósio FCS; 6. Nome da FCS; 7. 4 

Otimização dos Trabalhos do CD; 8. Disciplina de Núcleo Livre; 9. Processos de Progressão 5 

e/ou Estágio Probatório (CADs) e Plano de Trabalho; 10. Aprovação de Projetos de Pesquisa 6 

e Extensão; 11. Aprovação de Relatórios Pós-Doc e Capacitação; 12. Ad referendum; 13. 7 

Outros Assuntos. A reunião teve início às quatorze horas e vinte e cinco minutos com a 8 

presença dos seguintes professores: Andréa Vettorassi, Camilo Albuquerque de Braz, Carlos 9 

Ugo Santander Joo, Débora Ferreira da Cunha, Denise Paiva Ferreira, Diego Trindade DÁvila 10 

Magalhães, Dijaci David de Oliveira, Edmar Aparecido de Barra e Lopes, Fausto Miziara, 11 

Francisco Mata Machado Tavares, Gabriel Omar Alvarez, Gabriel Bento Madeira, Glauco 12 

Batista Ferreira, Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira, Izabela Maria Tamaso, João 13 

Henrique Ribeiro Roriz, Jordão Horta Nunes, Laís Forti Thomaz, Luis Felipe Kojima Hirano, 14 

Luiz Mello de Almeida Neto, Lucas Amaral de Oliveira, Luciana Christina Cruz e Souza, 15 

Marcela Carvalho Martins Amaral, Matheus Hoffmann Pfrimer, Michele Cunha Franco, 16 

Mônica Thereza Soares Pechincha, Roberto Cunha Alves Lima, Robert Bonifácio da Silva, 17 

Rubens de Freitas Benevides, Suzane de Alencar, Tânia Ludmila D. Tosta, Telma Ferreira do 18 

Nascimento Durães, Vânia Dolores E. de Oliveira. Presença dos servidores técnico-19 

administrativos Aline David dos Santos, Ramon Pereira Ataide. Presença das estudante 20 

Milena de Souza (Curso de Museologia), Ana Carolina Bueno (Curso Ciências Sociais 21 

habilitação Políticas Públicas). Justificaram as ausências: Professores licenciados para 22 

Capacitação, Pós-Doutorado e Licença Médica: Aline Regina A. Martins, Carlo Patti, Camila 23 

Romero Lameirão, Carlos Eduardo Henning, Cintya Maria Costa Rodrigues, Flávio Munhoz 24 

Sofiati, Glauber Guedes Ferreira de Lima, Janine Helfst Leicht Collaço, Jean Tiago Baptista, 25 

Manuelina Maria Duarte Cândido, Pedro Santos Mundim,  Ricardo Luiz Sapia de Campos, 26 

Salomão Carvalho de Resende. Ponto 1. Informes Diretora Izabela Maria Tamaso, iniciou a 27 

sessão com informes, não deliberativos, a seguir foi verificado o quórum, e iniciou informes  28 

apresentando as informações concernentes ao laboratório, prestes a ser inaugurado, referindo-29 

se tanto ao estágio quanto à definição de quantidade de livros por unidades ou por cursos, e 30 

solicita a indicação de uma comissão encarregada de definir quais os livros integrarão o 31 

acervo, com a sugestão de que, dado a limitação de quantidade, que sejam seguidos os PPCs 32 

de cada curso, a fim de que seja feia uma triagem, a ser iniciada na próxima semana; passou-33 



  

se aos informes relativos a técnicos administrativos educacionais, que Salomão está em 34 

capacitação, posto que perderia o direito, e que a secretaria acadêmica irá funcionar até as 35 

20:00h, e que o servidor Anderson iniciará na unidade no próximo dia 04/07 e que, 36 

provavelmente, a servidora Aline irá retirar sua licença. Em seguida, abre para informes das 37 

coordenações. Professora Vânia informa que o professor Pablo foi convidado para compor o 38 

gabinete digital a ser criado no âmbito da reitoria, mas que o professor permanecerá na CAD e 39 

também ministrará uma disciplina. Professor Diego informou que a especialização em 40 

diplomacia em RI necessitou prorrogar o processo de seleção dessa especialização, em virtude 41 

de novos critérios adotados pela PROAD e que ela deverá se iniciar em 2020. Professora 42 

Marcela se refere às documentações relativas aos TCCs, que devem ser enviadas previamente, 43 

com os informes previstos no regulamento e afirma que fala em nome das demais 44 

coordenações do curso de Ciências Sociais, habilitação em Licenciatura e Políticas Públicas, 45 

além de alertar que dia 18 será o último dia letivo, ou seja, última data para defesa. Luiz torna 46 

público que criou, com auxílio de Marcelo e Ramon, uma lista com os e-mails de todos/as 47 

discentes de graduação e pós de graduação, por meio da qual serão divulgadas os eventos e 48 

bancas promovidos pela FCS, incluindo bancas de defesa. Ainda, informou a reunião , na qual 49 

compareceu, a respeito da curricularização da extensão, a fim de atender aos novos ditames, 50 

no sentido de que 10% dos PPCs sejam relativos a extensão. Professora Denise sugere que 51 

seja revisto o horário de funcionamento da secretaria acadêmica no período noturno, e solicita 52 

a atenção à solicitação de ponto de pauta relativo à otimização do CD. Professora Izabela 53 

mostra o Instagram da FCS e adverte que, como o aplicativo não comporta texto, elas devem 54 

ser feitas por meio de imagens. Solicita que esse instagram seja permanentemente alimentado, 55 

e que a professora Laís irá contribuir com a promoção de destaques relativos a assuntos 56 

específicos , como a revista, cursos, etc. Professora Izabela informa dois pontos de inserção 57 

de pauta, um relativo à cessão do professor Pablo à reitoria, que já foi tratado. Ponto 2. 58 

Aprovação das ATAs Professora Izabela informa que as atas serão apreciadas na próxima 59 

sessão. Ponto 3. Representação em Comissões Professora Izabela informa que o professor 60 

Nildo não se dispôs a compor a CAD, conforme deliberação do CD anterior, ao que ela 61 

solicitou que fosse apresentada uma justificativa ao CD e pergunta se o CD pretende mantê-lo 62 

nessa comissão ou aguardar que o professor se manifeste, ao que foi colocado em votação a 63 

permanência do professor Nildo, o conselho aprovou a permanência com quatro abstenções 64 

(Edmar, Aline, Telma e Gabriel). Ponto 4. Revalidação de Diploma  A seguir , foi solicitado 65 

que o professor Dijaci relatasse o processo relativo à validação do título de graduação do 66 

professor Hans Carillo Guach, que foi feita em Cuba, uma vez que o mestrado e doutorado 67 

foram feito no Brasil. O professor Dijaci expõe as normativas que regem o tema, além dos 68 

critérios constantes nas respectivas normativas, e casos emblemáticos – como o relativo ao 69 



  

curso de teatro, que ensejaram tais critérios. Ressalta que o professor trabalhou por dois anos 70 

como professor substituto nessa instituição, e indica a validação do graduação, o que foi 71 

aprovado por unanimidade pelo Conselho. professora Izabela agradece a celeridade da 72 

comissão atual, posto que o professor aguardou por período superior a um ano, ao que o 73 

professor Fausto ressalta que esse processo deve ser ágil e não somente por tratar-se de um 74 

professor que conhecemos. Professora Izabela relata as dificuldades apresentadas pela 75 

comissão anterior, a despeito das solicitações da gestão, ao que Fausto reitera a importância e 76 

menciona que existe prazo regimental para o trabalho da comissão e que estão previstas 77 

sansões em caso de não cumprimento.  Ponto 5. Simpósio FCS Professor Luiz Mello faz 78 

informes sobre o simpósio e ressalta que houve uma baixa inscrição de trabalhos , posto que 79 

há até o momento 14 trabalhos inscritos, para um total de 23 GTs, prazo que se encerra dia 80 

07/07. Relata a reunião da comissão organizadora, tendo em vista que esse é o último CD do 81 

semestre, e que as aulas retornam dia 18/08, ou seja, próximo ao evento. Convida estudantes , 82 

técnicos e professores para comporem a comissão organizadora, refere-se ao número de 83 

minicursos, solicita que o seminário seja integrado aos programas de cursos como atividade 84 

docente e que os/as docentes se encarreguem de incentivar a estudantes que compareçam. 85 

Ponto 6. Nome da FCS Professora Izabela menciona a necessidade de que seja discutido o 86 

nome da FCS, posto que professor Luiz advertiu que, na atualidade, dada a presença dos ursos 87 

de RI e Museologia, e que, diante da proximidade da inauguração da biblioteca setorial, é 88 

necessário que seja adotado o novo nome, antes dessa sinalização. Sugere que seja constituída 89 

uma comissão, para propor o novo nome até, no máximo agosto. Questiona se seria 90 

interessante pensar uma comissão ou centralizar. Professor Edmar se refere a uma experiência 91 

anterior em outra instituição, em que foram convocadas todas as categorias da comunidade 92 

universitária, e nomes sugeridos foram colocados em votação e sugere essa ampliação. 93 

Professor Robert sugere um concurso, com ampla divulgação, não necessariamente restrito à 94 

FCS, e a Direção escolhe três nomes e coloque em votação no CD. Professor Luiz apresenta 95 

uma duvida um pouco anterior, e questiona se os colegas de RI e Museologia acham 96 

necessário essa mudança, pois não tem memória se essa demanda existe e a professora Izabela 97 

abre o microfone aos membros desses cursos, ao que a professora Vânia disse que o nome não 98 

a incomoda, que o que incomoda é caso não haja a participação equânime. Professor João 99 

Roriz afirma que a discussão é importante e afirma que é interessante amadurecer a ideia, 100 

pois, embora haja uma demanda por reconhecimento, é difícil não pensar a RI dentro da CS. 101 

Professora Izabela sugere que essa definição seja feita até o CD de agosto, pelos cursos 102 

potencialmente interessados (museologia e RI) e depois as metodologias seriam definidas, 103 

caso se aponte pela necessidade de troca de nome. Qualquer outra decisão seria tratada na 104 

lista. Professor Francisco Tavares propõe mrissoca (museologia, RI e ciências Sociais).  105 



  

Ponto 7. Otimização dos Trabalhos do CD ). Passa-se ao tema da otimização do CD, Izabela 106 

avisa que o professor Fausto havia feito sugestões e que a professora Denise havia solicitado e 107 

passa a palavra à Denise para que ela exponha a demanda da área. Denise diz que prefere que 108 

Santander exponha, ao que é advertida de que ele não se encontra. Ela sugere a alteração do 109 

formato da representação, que não seja universal, que essa representação se dê por 110 

departamento ou área. Robert disse que essa discussão foi feita no ano anterior e que a área de 111 

Ciência Política sugere que as coordenações e representantes de técnicos e estudantes tenham 112 

assento no Conselho Diretor. Fausto afirma que isso implica uma análise de estatuto e 113 

regimento da Universidade e crê que não é possível no atual modelo, e sugere a criação de 114 

uma comissão que analise os estatutos e que o caminho seria a departamentalização da 115 

unidade, assim como era a FCHF, mas afirma que não diz respeito ao CD, mas a alteração de 116 

institutos que regem as deliberações, reitera a criação de uma comissão. Dijaci afirma que 117 

existe uma resolução da UFG, que define que pode ser deliberada se as representações serão 118 

universais por assembleia ou por representação e que os dois modelos existem na UFG. 119 

Professor Francisco Tavares acredita que do ponto de vista estatutário não lhe parece tão 120 

complicado e cita a legislação que trata dos conselheiros natos, da parte dele, ele acredita que, 121 

se por representação, essa representação será mais responsiva e diminuirá a apatia dos 122 

conselheiros, e afirma que pode ser deliberado que questões sensíveis, desde que apontada por 123 

moção de um número mínimo de professores, a definir, seja deliberada por representação 124 

universal, e ressalva que às vezes entende há um dispêndio excessivo de tempo, sem que haja 125 

vantagem no modelo. Izabela afirma que a departamentalização está fora do contexto político 126 

e também do direcionamento atual da UFG e que o fato de que não haja departamento impõe 127 

uma carga de trabalho na direção, como, por exemplo, a deliberação sobre férias, o que ficaria 128 

a cargo dos departamentos, afirma gostar da sugestão do professor Francisco, que considera 129 

mediadora e informa que tem conversado com direção de outras unidades, que a FAV, por 130 

exemplo, adotou a forma representativa e que optaram por retornar à universal, mas que 131 

acolhe a demanda, entende que a comissão deve ser criada no sentido de avaliar a proposta 132 

intermediária apresentada pelo professor Francisco Tavares e que não se opõe a alterações, 133 

mas que não gostaria de fazer de maneira irrefletida e que irá solicitar a FAV que relatem a 134 

experiência. Professor Luiz Mello sugere que antes de constituir a comissão, seria interessante 135 

votarmos se há de fato um interesse de alterarmos e ressalta que alguns colegas nunca vêm e 136 

só aparecem quando há interesse privado e teme que, caso seja deliberativo por representação, 137 

nós nos isolemos ainda mais, pois nos reunimos apenas uma vez por mês e acha que tem 138 

problema de encaminhamento sobre, por exemplo, ausências injustificadas sem 139 

consequências, e que tem duvidas quanto à impossibilidade de departamentalização por 140 

questões relativas a gratificação, pois já há gratificações para coordenações. Marcela se sente 141 



  

contemplada por Luiz, e lembra a fala de Revalino, relativa à importância da assembleia  e 142 

não se sente à vontade para votar em comissão e sugere que as outras áreas deliberem sobre 143 

essa proposta da CP, pois particularmente tem um certo incomodo sobre a unanimidade em 144 

torno da questão e gostaria de frisar que , embora entenda que o CD deve ser otimizado, o que 145 

a preocupa é que a mudança possa intensificar as ausências no, o que sobrecarrega alguns 146 

colegas e sugere que seja discutido nas áreas. Suzane vê com bons olhos a proposta da área de  147 

Ciência Política e acha que a questão nem diz respeito a otimização do tempo, mas pelo fato 148 

de ser uma Unidade complexa, que oferece disciplinas externas, e que talvez possa aprimorar 149 

a representatividade, conforme dito pela professora Vânia e da exemplo quanto a discussões 150 

que possam ser aprimoradas nas decisões por área e sugere que antes da comissão que os 151 

colega de Ciência Política apresentem a proposta. Denise ressalta que não houve intenção de 152 

impingir uma proposta, pois se trata apenas de uma consulta. Em relação à FAV não ter dado 153 

certo, esse modelo já funcionou bem na FCHF, e excepcionalmente por deliberação da 154 

congregação, sugere que venha a ser um ponto de pauta para a próxima reunião. Fausto acha 155 

saudável a proposta assim como o debate, e questiona qual o status deliberativo das áreas, ao 156 

que Izabela responde que não, e que vivemos uma situação esdrúxula em que  varias decisões 157 

são tomadas pela área e que essa instância não existe formalmente, que varias questões 158 

importantes são ali deliberadas e entende que deve haver um reconhecimento da existência 159 

das áreas. Professor Edmar remete a experiência anterior em que compunha conselho com 81 160 

instituições externas e a reunião se dava por tecnologia online para reuniões feitas a distancia 161 

e sugere o projeto piloto, que  manteria vantagens do modelo atual o que poderia agradar 162 

professores que não se sentem com disponibilidade. Professora Izabela pergunta se a proposta 163 

é de que o CD funcione virtualmente e ele explica que a proposta é a de que muitas coisas 164 

sejam deliberadas a fim de diminuir a necessidade de reuniões mensais. Izabela diz que para 165 

não perder a proposta de representatividade e ele afirma que trata-se de uma proposta de 166 

otimização, pede que suspenda a proposta pois esta em pauta a representatividade e não 167 

otimização. Professor Gabriel fala de experiências no Brasil e fora do pais e afirma que a 168 

única instituição que tem essa democracia no modelo universal de Ágora é a UFG e que, em 169 

principio, se afina com a proposta da Ciência Política e sugere que o tema venha a ser 170 

discutido na reunião de planejamento. Professor Diego sugere que seja encaminhada a 171 

proposta de mudança ou não, e que se encaminha uma comissão para apresentar novo modelo. 172 

Professor Robert propõe como encaminhamento de que no próximo Conselho Diretor a 173 

Ciência Política apresente a proposta e que essa seja votada e, se aprovada, que seja 174 

constituída uma comissão. Professora Izabela sugere que as áreas discutam e que seja 175 

deliberado para que, de preferência não na reunião de planejamento, que deve se dedicar a 176 

questões mais pedagógicas, mas imediatamente após. Fausto ressalva que a deliberação não 177 



  

deve ser por área, mas individual, ao que Izabela diz eu sua proposta é tão somente de 178 

discussão na área e deliberação. Fica como um ponto de pauta para a próxima reunião, que 179 

não será a posição da área, e que será uma deliberação individual, após discussão nas áreas. 180 

Luiz, independentemente do resultado, entende que o formato das reuniões devem mudar e 181 

que a  comissão deve deliberar também a esse respeito. Izabela afirma que esse é o próximo 182 

ponto de pauta. Izabela reitera o encaminhamento. Michele sugere que a proposta de 183 

otimização está esvaziada , uma vez que há a possibilidade de uma alteração estrutural e 184 

sugere que o documento seja enviado. Izabela delibera que será enviada na lista a proposta. 185 

Edmar sugere que sua proposta seja enviada também, ao que Izabela afirma que já está 186 

registrado. Ponto 8. Disciplina de Núcleo Livre Foi apresentada a proposta de criação das  187 

disciplinas de núcleo livre, em virtude das regras atinentes aos professores que saem de 188 

licença capacitação e precisam cumprir a carga horária. Foram aprovadas as disciplinas: 189 

"Tópicos especiais em Sociologia: masculino/feminino - gênero como classificação social", 190 

64 horas, da professora Eliane Gonçalves; "Reforma da previdência: estudos jurídicos, 191 

políticos e econômicos", 16 horas, do professor Francisco da Mata M. Tavares; "Etnografia 192 

audiovisual", 32 horas, do professor Gabriel Omar Alvarez; "Tópicos de relações 193 

internacionais", 64 horas, do professor João Henrique Ribeiro Roriz. Em seguida a professora 194 

Suzane afirma ter planos de criar um núcleo livre sobre antropologia, ciência e tecnologia, e 195 

fica sugerido que seja ad referendum. Ponto 9. Processos de Progressão e/ou Estágio 196 

Probatório (CADs) e Plano de Trabalho Processo nº 23070.005429/2019-83 Professor 197 

Francisco Tavares relata parecer favorável à aprovação da Progressão Funcional do professor 198 

Pablo Lisboa, da Classe C, nível 1, para o nível 2, aprovado com uma abstenção; Processo nº 199 

23070.007368/2015-65 Professor relata parecer favorável a aprovação da avaliação de estágio 200 

probatório do professor Diego Trindade, aprovado por unanimidade; Processo nº 201 

23070.006407/2019-31 professor Luis Hirano relata parecer favorável à aprovação da 202 

Progressão Funcional da professora Suzane Vieira, aprovado por unanimidade; Processo nº 203 

23070.004632/2018-51 Aline faz o relato do parecer do professor Pablo favorável a 204 

aprovação da avaliação de estágio probatório da professora Laís Thomaz, aprovado por 205 

unanimidade. Aline informa que a professora Ana Karine completa o interstício em 28/06 e 206 

que será anexado a avaliação dos/as discentes e será remetido ao professor João Roriz, que 207 

está com o processo. Ponto 10. Aprovação de Projetos de Pesquisa e Extensão; Professora 208 

Vânia solicita a aprovação da criação do "Grupo de Estudos, Pesquisa e Ações de extensão 209 

em Performances Culturais, Memória Social e Museologia - GEPPEM". Sob sua coordenação 210 

da, irão compor o grupo: integrante externo; Josiane Kunzler, da Fundação Araporã 211 

(Araraquara - SP), bem como 10 orientando/a/s do  Programa de Pós Graduação 212 

Interdisciplinar em Performances Culturais (PPGIPC) e 1 orientanda da graduação em 213 



  

Museologia, aprovado por unanimidade; Professora Marcela solicita a aprovação do projeto 214 

de extensão cenas plurais, e projeto de pesquisa Escutas Feministas, construído inicialmente 215 

como projeto de extensão pela professora Carla Damião da Faculdade de Filosofia, aprovado 216 

por unanimidade; Professora Izabela apresenta a demanda da professora Camila Mainardi a 217 

respeito da unificação da disciplina de Libras e explica o processo pelo qual passa a UFG, 218 

aprovado por unanimidade; Professor Diego Trindade apresenta a solicitação de aprovação da 219 

oferta de 3 (três) vagas do curso de Graduação Bacharelado em Relações Internacionais para 220 

o edital do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação - PEC- G de 2020, aprovado por 221 

unanimidade. Ponto 11. Aprovação de Relatórios Pós-Doc e Capacitação; Professor Gabriel 222 

Alvarez faz relato das atividades desempenhadas durante sua licença para capacitação, 223 

conforme documento Relatório (0733660) anexado no Processo SEI nº 23070.023648/2018-224 

63, aprovado pro unanimidade. Ponto 12. Ad referendum; Ramon realiza o relato da 225 

designação do Prof. DIJACI DAVID DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE 1637632, Prof. 226 

FRANCISCO MATA MACHADO TAVARES, matrícula SIAPE 1476488, Profa. MICHELE 227 

CUNHA FRANCO, matrícula SIAPE 1105326, Membros Titulares e Prof. MATHEUS 228 

HOFFMANN PFRIMER, matrícula SIAPE 2136779, Membro Suplente, todos lotados na 229 

Faculdade de Ciências Sociais para, sob a presidência do primeiro, para comporem a 230 

Comissão de Revalidação de Diplomas de Graduação para avaliar a equivalência de cursos 231 

realizados no exterior com o curso de Ciências Sociais desta Universidade, por um período de 232 

dois anos, a partir de 03/06/2019, aprovado por unanimidade; Oferta de vagas remanescentes 233 

dos cursos de Museologia, Ciências Sociais API, Ciências Sociais Bacharelado habilitação em 234 

Políticas Públicas, Relações Internacionais, aprovado por unanimidade. Participação no 235 

Programa de Mobilidade Acadêmica Andifes, UNB no período 2019/2, dos graduandos do 236 

cursos de Relações Internacionais, Marcio Aluísio de Menezes Torres e Wembley da Fonseca 237 

Gonçalves Castro, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Outros Assuntos Professora Luciana 238 

Souza, se refere à perda de um aluno muito querido, muito participativo e que o curso de 239 

Museologia elaborou carta de reconhecimento da trajetória do aluno Guilherme Batista - do 240 

Bacharelado em Museologia assinada por vários/as docentes e discentes a fim de ser 241 

referendado pelo Conselho Diretor a fim de que seja dado à família, como um reconhecimento 242 

da instituição, ela faz a leitura da carta. Professora Izabela agradece em nome da Faculdade de 243 

Ciências Sociais a proposição da carta e coloca em votação, aprovado por unanimidade. Nada 244 

mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Ramon Pereira Ataide, Coordenador 245 

Administrativo, lavrei a presente ata que após lida será assinada por mim e pelos/as 246 

conselheiros/as. 247 

Alexandre Ferraz Herbetta    ______________________________ 248 

Aline Regina A. Martins    ______________________________ 249 



  

Aline David dos Santos    ______________________________ 250 

Ana Maria Carlos Soares Magalhães   ______________________________ 251 

Ana Karine Pereira     ______________________________ 252 

Anderson Carvalho dos Santos                        ______________________________ 253 

Andréa Vettorassi     ______________________________ 254 

Camila Azevedo de Moraes Wichers   ______________________________ 255 

Camila Mainardi     ______________________________ 256 

Camila Romero Lameirão    ______________________________ 257 

Camilo Albuquerque de Braz    ______________________________ 258 

Carlo Patti      ______________________________ 259 

Carlos Eduardo Henning    ______________________________ 260 

Carlos Ugo Santander Joo    ______________________________ 261 

Cintya Maria Costa Rodrigues   ______________________________ 262 

Cleito Pereira dos Santos    ______________________________ 263 

Débora Ferreira da Cunha    ______________________________ 264 

Denise Paiva Ferreira               _______________________________ 265 

Diego D'Avila Magalhães    ______________________________ 266 

Dijaci David de Oliveira    ______________________________ 267 

Ederson Antunes da Costa    ______________________________ 268 

Edmar Aparecido de Barra e Lopes   ______________________________ 269 

Elder Pereira Dias     ______________________________ 270 

Eliane Gonçalves     ______________________________ 271 

Euller Gontijo de Oliveira    ______________________________ 272 

Fausto Miziara     ______________________________ 273 

Flávio Munhoz Sofiati    ______________________________ 274 

Francisco Mata Machado Tavares   ______________________________ 275 

Gabriel Omar Alvarez    ______________________________ 276 

Geisa Cunha Franco     ______________________________ 277 

Glauber Guedes Ferreira de Lima   ______________________________ 278 

Glauco Batista Ferreira    ______________________________ 279 

Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira  ______________________________ 280 

Izabela Maria Tamaso    ______________________________ 281 

Janine Helfst Leicht Collaço    ______________________________ 282 

Jean Tiago Baptista     ______________________________ 283 

João Carlos Amoroso Botelho   ______________________________ 284 

João Henrique Ribeiro Roriz    ______________________________ 285 



  

Jordão Horta Nunes     ______________________________ 286 

Laís Forti Thomaz     ______________________________ 287 

Letícia Ferreira Angélica    ______________________________ 288 

Lucinéia Scremin Martins    ______________________________ 289 

Luis Felipe Kojima Hirano    ______________________________ 290 

Luiz Mello de Almeida Neto    ______________________________ 291 

Marcelo Augusto Parrillo Rizzo   ______________________________ 292 

Manuel Ferreira Lima Filho    ______________________________ 293 

Manuelina Maria Duarte Cândido   ______________________________ 294 

Marcela Carvalho Martins Amaral   ______________________________ 295 

Matheus Hoffmann Pfrimer    ______________________________ 296 

Michele Cunha Franco    ______________________________ 297 

Mônica Thereza Soares Pechincha   ______________________________ 298 

Nildo Silva Viana     ______________________________ 299 

Pablo Fabião Lisboa     ______________________________ 300 

Pedro Santos Mundim    ______________________________ 301 

Ramon Pereira Ataíde    ______________________________ 302 

Ricardo Barbosa de Lima    ______________________________ 303 

Ricardo Luiz Sapia de Campos   ______________________________ 304 

Rildo Bento de Souza     ______________________________ 305 

Roberto Cunha Alves de Lima   ______________________________ 306 

Robert Bonifácio da Silva    ______________________________ 307 

Robinson de Sá Almeida    ______________________________ 308 

Rubens de Freitas Benevides    ______________________________ 309 

Salomão Carvalho Resende    ______________________________ 310 

Sebastião Rios Corrêa Junior    ______________________________ 311 

Suzane de Alencar Vieira    ______________________________ 312 

Tânia Ludmila Dias Tosta    ______________________________ 313 

Telma Ferreira do Nascimento Durães  ______________________________ 314 

Vânia Dolores Estevam de Oliveira   ______________________________ 315 

Vera Regina Barbuy Wilhelm   ________________________________ 316 


