
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS                   

 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho Diretor da 1 

Faculdade de Ciências Sociais para tratar da seguinte pauta presente na convocação nº 08/2018: 2 

1. Informes; 2. Ad referendum; 3. Processos de Progressão e Promoção; 4. Processos: Estágio 3 

Probatório e Plano de Trabalho; 5. Aprovação de Projetos de Pesquisa e/ou Extensão; 6. 4 

Licenças Capacitações e Pós-Doutorados; 7. Oferta de disciplinas - 2018/2. A reunião teve início 5 

às 14:25 h com a presença dos seguintes professores: Angélica Saraiva Szucko, Aline Regina A. 6 

Martins, Bernardo Fonseca Machado, Camila A. de Moraes Wichers, Camila Mainardi, Camila 7 

Romero Lameirão, Camilo Albuquerque de Braz, Carlo Patti, Carlos Eduardo Henning, Carolina 8 

Cadima Fernandes, Cintya Maria C. Rodrigues, Cleito Pereira dos Santos, Débora Ferreira da 9 

Cunha, Denise P. Ferreira, Dijaci David de Oliveira, Edmar Aparecido de Barra e Lopes, Eliane 10 

Gonçalves, Francisco Mata M. Tavares, Gabriel Bento Madeira, Geisa C. Franco, Hans Carrillo 11 

Guach, Izabela Maria Tamaso, João Carlos A. Botelho, João Henrique R. Roriz, Laís Forti 12 

Thomaz, Lucineia S. Martins, Luis Felipe K. Hirano, Luiz Mello de A. Neto, Marcela Amaral, 13 

Matheus H. Pfrimer, Michele C. Franco, Mônica Thereza S. Pechincha, Pedro Santos Mundim, 14 

Robert Bonifácio da Silva, Roberto C. A. de Lima, Robinson de Sá Almeida, Suzane de A. 15 

Vieira, Tânia Ludmila D. Tosta, Telma Ferreira N. Durães, Vânia Dolores E. de Oliveira, Vera 16 

Regina B. Wilhelm. Presença da servidora técnica-administrativa Aline David dos Santos. 17 

Presença dos estudantes: Ana Clara Ribeiro Prado, Antônio Felipe dos Santos Gomes de Lima, 18 

Brenda Carolinna Martins Inácio, Gabriele Rodrigues dos Santos, Gustavo Fonseca da Silva, 19 

Hannah Luiza D. Sousa, Ingrid Fernanda R. da Silva, Jonathan Garcia Fernandes, Letícia Lemes 20 

Scalabrini, Liaky Sdes, Lidelmar Moreira Gontijo Júnior, Luísa Moura, Márcia Sardinha da 21 

Costa, Márcio Aluisio de A. Torres, Najandez Barbosa Santos, Vanessa Antônio da Silva, 22 

Thainara de Àvila Rocha, Thiago dos Santos Pires, Wembley da F. G. Castro. Ponto 1. 23 

Informes. Profa. Izabela informa que a readequação dos espaços não era um ponto de pauta da 24 

reunião por estar aguardando tramitações deste processo, ficando esta discussão para a próxima 25 

reunião do Conselho Diretor prevista para 15 de agosto. Falou da importância do item de pauta 26 

das ofertas de disciplinas para o 2º semestre de 2018 por ser regimental. Profa. Marcela Amaral 27 

informou sobre o último edital do Pibid, que apenas duas escolas ficaram inscritas conforme os 28 

critérios definidos pela Capes e que o número de estudantes com inscrição homologada também 29 

era pequeno, sendo de dezesseis estudantes, apenas, o que compromete a consecução do Pibid, 30 

pois o edital da Capes coloca como número mínimo vinte e quatro alunos para desenvolver 31 

atividades. Profa. Marcela pede um posicionamento da Faculdade de Ciências Sociais, do 32 

Conselho Diretor, da direção, sobre reabertura das inscrições, para que, então, possa levar esta 33 

reivindicação à Prograd, e ressalta que a situação se encontra numa crise das Licenciaturas e que 34 

também os alunos deixam de participar e de receber bolsas se a FCS não conseguir participar do 35 

Pibid. Profa. Izabela perguntou se alguém desejava incluir pontos na pauta e a turma do noturno 36 

pediu inclusão de pauta sobre a questão do ônibus para o evento da Associação Brasileira de 37 

Ciência Política. Aprovada por unanimidade a inclusão deste ponto de pauta, sendo, então, o 38 

Ponto 8. Profa. Denise Paiva pede para informar sobre evento pelos 30 (trinta) anos da 39 

Constituição Federal que ocorrerá nos dias 21 e 22 de agosto de 2018,  diz que divulgará melhor 40 

na FCS e pede apoio, comparecimento de todos da FCS. Profa. Izabela perguntou aos 41 



 

coordenadores de graduação se queriam fazer algum informe sobre oferta das disciplinas do 2º 42 

semestre de 2018 ou se preferiam falar no momento da apresentação destas disciplinas para 43 

aprovação pelo CD, o que foi preferido pelos presentes. Profa. Izabela informa sobre o 44 

planejamento do 2º semestre de 2018 que ocorrerá nos dias 13 e 14 de agosto, que as aulas terão 45 

início no dia 15 pela manhã e no dia 15 às 14 horas será realizada a reunião do Conselho Diretor 46 

para aprovar as deliberações da Semana de Planejamento e os Planos de Ensino.  Ela informa 47 

que a reunião do CD de 15 de agosto terá que aprovar, obrigatoriamente, os planos de ensino das 48 

disciplinas do 2º semestre de 2018. Profa. Izabela lembra que este procedimento não tem sido 49 

feito como é importante fazê-lo e que o correto é aprovar os planos antes do início do semestre e 50 

ela orienta que os professores encaminhem aos coordenadores de curso responsáveis pelas 51 

disciplinas o plano de ensino antes da Semana de Planejamento e que cada coordenador de curso 52 

crie um arquivo com estes planos. Profa. Izabela informa que será enviado e-mail pela Direção e 53 

pelos coordenadores de curso para a lista geral de e-mails da FCS informando data limite para 54 

envio dos planos, programas de disciplinas à Diretoria. Profa. Izabela informa que recentemente 55 

fez visita à Reitoria e que há forte perspectiva de que no 2º semestre de 2018 a FCS já conte com 56 

rede wi-fi. Profa. Izabela informou sobre o professor Alessandro Roberto, que ele foi para 57 

acompanhamento de cônjuge para a UNB e recentemente fez um concurso na UNB para 58 

professor, foi aprovado e abriu vacância de sua vaga na FCS/UFG a partir de 15/07/2018 e que já  59 

enviaria memorando para a Pró-Pessoas em 16/07/2018 para que se chamasse o 3º classificado 60 

do último concurso, o professor Glauco Ferreira, que até final de agosto ou início de setembro de 61 

2018, já estaria em atividade na FCS. O professor Luiz Mello pede que todos do Conselho 62 

Diretor tenham clareza sobre o assunto, sobre a ocupação de vagas advindas de vacância e de 63 

exoneração, confirmando com Profa. Izabela que, então, essas vagas voltam para a unidade 64 

acadêmica, automaticamente e para a mesma área de origem, não entrando no chamado 65 

"Modelo" e que, quando a vaga advém de aposentadoria, a nova ocupação da vaga ocorre pelo 66 

"Modelo". No momento da aprovação de projetos de pesquisa e/ou extensão o professor Luiz 67 

Mello faz uma fala referente aos projetos de extensão no âmbito da FCS, que a maioria são 68 

eventos e que não têm sido levados ao Conselho Diretor. Sugere apreciação pelo CD da 69 

apresentação dos projetos e de relatório parcial e final das ações destes e de todas as ações de 70 

extensão, pois que disto depende o registro destes projetos e ações nos SICADs de docentes que 71 

os desenvolvem e a pontuação destes participantes e da própria unidade acadêmica. O professor 72 

Luiz Mello diz que está socializando ao Conselho Diretor este entendimento e pede uma 73 

anuência do Conselho Diretor. Profa. Izabela disse que a FCS, de certa forma, já procede desta 74 

maneira e que as ações são aprovadas como ad referendum pela necessidade de maior agilidade e 75 

os ad referendum, então, votados pelo CD. Profa. Izabela chama atenção para o fato de que 76 

obteve dados da PROEC que revelam que muitas ações de extensão da FCS estão no sistema da 77 

PROEC sem a apresentação de relatórios parciais e/ou finais e que, portanto, os docentes 78 

envolvidos nestas ações e a própria FCS está sem as respectivas pontuações e que isto também 79 

impacta negativamente na obtenção de vagas de docentes para a unidade, em substituição à, por 80 

exemplo, vagas de docentes aposentados. Ressalta que fazer um bom SICAD vai resultar em 81 

eficiência maior da unidade acadêmica e na possibilidade de recuperação de vagas geradas por 82 

aposentadoria e que ocorrerão falas mais frequentes sobre este assunto no 2º semestre de 2018, 83 

inclusive com falas mais técnicas, com o professor Pedro Mundim auxiliando, juntamente com o 84 

professor Maurício Pieterzack do Instituto de Matemática e Estatística - IME/UFG, 85 

proporcionando à FCS maior entendimento sobre esta questão. O Conselho Diretor aprova, 86 



 

então, a proposta do professor Luiz Mello. Ponto 2. Ad referendum. Profa. Izabela disse que foi 87 

aprovada ad referendum licença para Pós-Doutorado da Profa. Janine H. L. Collaço, área de 88 

Antropologia, e que será submetido à aprovação nesta reunião do CD outro ad referendum para a 89 

docente, atendendo a algumas exigências da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para a sua licença, 90 

devido ao fato de que a docente desenvolverá atividades em mais de uma instituição e a PRPG 91 

pede maior detalhamento com a anuência da diretoria da FCS. Profa. Izabela ressalta que a 92 

PRPG tem sido muito criteriosa na condução destes processos. Esclarece que foi feito este 93 

segundo ad referendum devido à urgência da Profa. Janine e o submete à votação do CD, que o 94 

aprova por unanimidade. Ponto 3. Processos de Progressão e Promoção: O professor Luiz Mello 95 

relata o processo de progressão, interstício 2016-2018, do professor Camilo A. de Braz, emitindo 96 

parecer favorável, informando que ele cumpriu muito além do exigido, e o parecer foi votado e 97 

aprovado pelo Conselho Diretor por unanimidade. Ponto 4. Processos: Estágio Probatório e 98 

Plano de Trabalho: O professor Matheus H. Pfrimer relatou o processo relativo à avaliação 99 

parcial de estágio probatório da Profa. Tânia Ludmila Dias Tosta, emitindo parecer favorável, e o 100 

parecer foi votado e aprovado pelo CD por unanimidade. Após, Profa. Camila R. Lameirão 101 

relatou o processo da Profa. Suzane Alencar, sobre plano de trabalho de 2017 e avaliação parcial 102 

de estágio probatório, emitindo parecer favorável, que foi votado e aprovado pelo CD por 103 

unanimidade. Profa. Izabela lembra de uma pendência que foi a relatoria do processo de 104 

avaliação do Plano de Trabalho da Profa. Laís Forti Thomaz que não foi relatado na reunião 105 

anterior do Conselho Diretor. Profa. Izabela  concedeu a palavra para que o professor Cleito 106 

Pereira dos Santos relatasse o processo, cujo parecer  foi favorável ao plano de trabalho da 107 

docente e o CD aprova o parecer por unanimidade.  Ponto 5. Projetos de Pesquisa e/ou 108 

Extensão: Na sequência, Profa. Mônica Pechincha apresentou projeto de pesquisa Produção 109 

intelectual indígena na universidade: fundamentos para a ampliação do escopo das ações 110 

afirmativas. Profa. Mônica Pechincha faz breve relato sobre o projeto e este é aprovado por 111 

unanimidade. Profa. Camila Wichers apresentou projeto de pesquisa da Profa. Manuelina Duarte 112 

chamado Museologia e Interdisciplinaridade e o pedido para sua prorrogação, informando que 113 

está cooperando com este projeto em detrimento da licença da Profa. Manuelina. A prorrogação 114 

do projeto foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor. O professor Robert Bonifácio 115 

da Silva apresenta projeto de pesquisa, dizendo que já existe um grupo de estudos chamado 116 

Estudos de Comportamento Político e Qualidade na Democracia liderado por ele e pelo 117 

professor João Botelho e que eles querem formalizar o grupo e ele apresenta também a proposta 118 

de um evento para março de 2019, um workshop sobre comportamento político e opinião 119 

pública, que em Goiânia seria a 5º edição, que eles estão buscando recursos e que também 120 

precisam levar à FAPEG à aprovação do Conselho Diretor para a realização deste evento. Profa. 121 

Izabela Tamaso submete os dois pedidos do professor Robert Bonifácio à votação pelo CD e são 122 

aprovados por unanimidade, o grupo de pesquisa e o evento. Ponto 6. Licenças Capacitações e 123 

Pós-Doutorados: Profa. Denise Paiva relatou o processo de Pós-Doutorado do professor Camilo 124 

Albuquerque de Braz, emitindo parecer favorável ao relatório de estágio pós-doutoral do 125 

docente, que é aprovado por unanimidade pelo Conselho Diretor. Profa. Michele Cunha Franco 126 

relata o processo de Pós-Doutorado da Profa. Lucineia Scremin Martins e emite parecer 127 

favorável ao relatório de estágio pós-doutoral da docente que é aprovado por unanimidade pelo 128 

Conselho Diretor. Sobre licenças-capacitação Profa. Izabela disse que teria que ser votado o 129 

pedido da Profa. Cintya Maria Costa Rodrigues e Profa. informou que é porque sua 130 

aposentadoria está prevista para o 1º semestre de 2019 e o fato de ter uma licença em haver 131 



 

compromete o processo relativo à aposentadoria. Professora Izabela pergunta se o coordenador 132 

de área gostaria de se pronunciar (o professor Carlos Eduardo Henning, Profa. Camila Mainardi), 133 

pergunta se o pedido da Profa. Cintya foi aprovado em área e Profa. Camila Mainardi diz que 134 

para a área está tudo bem, está aprovado o pedido que, na sequência, é aprovado por 135 

unanimidade pelo Conselho Diretor. O professor Luis Felipe Kojima Hirano lembra que, em 136 

relação à área de Antropologia, o professor Gabriel Omar Alvarez não vai mais sair de licença 137 

capacitação, por motivos pessoais. Ponto 7. Oferta de disciplinas - 2018/2 (Todas em anexo): 138 

Profa. Izabela destaca a necessidade de se aprovar esta oferta de disciplinas nesta reunião do 139 

Conselho Diretor para que as disciplinas possam acontecer no 2º semestre de 2018. Profa. 140 

Izabela menciona a ausência justificada do coordenador do curso de Museologia, professor Rildo 141 

Bento. Profa. Michele informa que o quadro das ofertas do curso de Museologia está disponível 142 

em arquivo para a Diretoria apresentar. Profa. Izabela decide começar pela apresentação da 143 

oferta de disciplinas pelo curso de Relações Internacionais. Profa. Geisa Cunha Franco, 144 

coordenadora do curso de graduação em Relações Internacionais, então, apresenta esta oferta de 145 

disciplinas deste curso. Profa. Michele Cunha Franco faz a exposição da oferta de disciplinas de 146 

2018/2 do curso de Museologia devido às ausências justificadas do coordenador e do vice 147 

coordenador do curso, respectivamente, professor Rildo Bento e professor Jean Tiago Baptista. 148 

Profa. Marcela Amaral pergunta se a oferta foi aprovada na área de Museologia. Profa. Camila 149 

Wichers responde que o professor Rildo Bento foi obtendo aprovação para cada disciplina de 150 

cada docente, individualmente. Profa. Izabela propõe fazer a leitura da oferta e aprová-la com 151 

base também na ajuda dos professores da área presente, com ênfase em que ajudem a conferir se 152 

a carga horária mínima para cada docente, efetivo ou substituto, será cumprida nos moldes dos 153 

regulamentos existentes. Profa. Izabela passa à leitura da oferta. Profa. Izabela lembra as licenças 154 

para capacitação de professores do curso de Museologia: Vera Regina e Jean Tiago, e a licença 155 

para assuntos pessoais da Profa. Manuelina. A oferta de disciplinas do curso de Museologia é 156 

aprovada por unanimidade. Profa. Marcela Amaral apresentou a oferta de disciplinas do curso de 157 

Ciências Sociais - Bacharelado, para o 2º semestre de 2018. A representante estudantil Letícia 158 

Lemes Scalabrini pergunta o porquê da continuidade da disciplina de Sociologia com o professor 159 

Cleito Pereira dos Santos, que deu aula de Sociologia 3 em 2018/1 e dará aula de Sociologia 4 160 

em 2018/2 e Profa. Marcela Amaral diz que a previsão era de que o professor Cleito sairia de 161 

licença em 2018/2, mas trocou com o professor Ricardo Sapia e que, provavelmente, esta 162 

distribuição já tinha sido acordada, mas que de fato é uma situação que eles tentam evitar. Profa. 163 

Marcela Amaral disse que consultaria outros colegas sobre a possibilidade de assumirem 164 

Sociologia 4. Profa. Izabela pede que depois se responda ao Centro Acadêmico. Profa. Camila 165 

Mainardi, coordenadora do curso de Ciências Sociais - Licenciatura faz a exposição da oferta de 166 

disciplinas do curso para 2018/2, informa que Profa. Mônica Pechincha estará em licença para 167 

capacitação. A oferta é aprovada pelo CD por unanimidade. Passa-se à exposição pelo professor 168 

Robert Bonifácio da Silva da oferta de disciplinas e de encargos docentes da área de Ciência 169 

Política para 2018/2. Ele disse que os professores Francisco Tavares e Denise Paiva estariam em 170 

licença capacitação e Profa. Camila Romero Lameirão em licença para Pós-Doutorado. O 171 

professor Roberto Cunha questiona a disciplina de Ciência Política 2 estar a cargo de professor 172 

substituto, o professor Gabriel Madeira, e Profa. Izabela diz que houve debate na reunião anterior 173 

do Conselho Diretor e também na reunião da Direção com as Coordenações, que a área de 174 

Ciência Política apresentou a proposta e entendeu que está fazendo a distribuição com bastante 175 

responsabilidade e, por isso, o CD acatou a decisão da área, embora haja uma orientação para 176 



 

que isto não ocorra, a não ser em casos excepcionais. Sobre a carga horária de trabalho de 177 

professores substitutos, Profa. Izabela disse ter informação da Pró-Pessoas sobre carga horária de 178 

professores substitutos serem de, no mínimo 12 (doze) horas, mas que a Pró-Pessoas está 179 

trabalhando com a ideia de 16 (dezesseis) horas, que é o máximo. No entanto, não foi 180 

apresentada a documentação normativa sobre esta carga horária por essa pró-reitoria. Profa. 181 

Izabela se comprometeu a apresentar esta documentação no início do segundo semestre de 2018 182 

e, se houver acordo para que a área de Sociologia assuma alguma disciplina do professor Gabriel 183 

Madeira, que está com muitas disciplinas, sendo isto permitido pelo regulamento, então poderá 184 

já haver esta modificação na distribuição de disciplinas para 2018/2. Profa. Izabela pediu que o 185 

CD votasse o conjunto de todas as ofertas que foram apresentadas e foram aprovadas por 186 

unanimidade. Coloca, depois, em votação, as duas disciplinas de inverno, que foram aprovadas 187 

pelo CD por unanimidade. Também seria colocada em votação uma disciplina de Núcleo Livre 188 

criada pelProfa. Suzane Alencar que, entendeu-se, depois, que não era criação de disciplina de 189 

NL, mas oferta de vagas como Núcleo Livre em disciplina optativa. A disciplina é Tópicos de 190 

Antropologia I: Antropologia afro indígena: relações, resistências e conhecimentos nômades, de 191 

64 horas. Profa. Mônica Pechincha sugeriu que o nome do tema da disciplina não seja tão 192 

específico, podendo ser aproveitado por outros professores que trabalham a temática afro 193 

indígena em outras perspectivas. Ponto 8. Ônibus oficial para 11º Encontro da Associação 194 

Brasileira de Ciência Política (ABCP): Profa. Izabela dá oportunidade para os alunos de C. 195 

Sociais, Bacharelado, habilitação em Políticas Públicas apresentarem o problema da não garantia 196 

de ônibus da UFG para levá-los ao 11º encontro da Associação Brasileira de Ciência Política 197 

(ABCP). A estudante Ana Clara Ribeiro Prado expõe a questão, dizendo que o problema não é 198 

só do curso noturno, mas de alunos de outros cursos também. Fez a leitura de uma carta 199 

explicando tudo o que ocorreu e com pedido de uma solução para o caso. A estudante Letícia 200 

Scalabrini destacou que o evento ocorreria entre 31 de julho e 03 de agosto em Curitiba-PR. O 201 

grupo de alunos inscritos que contavam com o ônibus era de quarenta e seis alunos (46). A 202 

estudante Luísa Moura diz que o gasto dos estudantes com o evento totalizou seis (6) mil reais e 203 

que os estudantes olharam o valor do ônibus particular para irem ao evento e que não 204 

conseguiriam custear este deslocamento. Profa. Izabela disse que o atendimento dos pedidos se 205 

dá na ordem em que chegam no setor de transportes da UFG. Disse que o ônibus havia sido 206 

confirmado no Conselho Diretor, mas não no setor de transportes. Profa. Izabela levou proposta 207 

sugerida pela Profa. Denise Paiva de que o valor, que a PROAD fosse pagar combustível e 208 

diárias do motorista e servidores, fosse empregado para pagar passagens para os alunos em 209 

ônibus convencionais. A PROAD informou que não é permitido este procedimento, mas que 210 

para os alunos que fossem apresentar trabalhos no evento, a PRAE - Pró Reitoria de Assuntos 211 

Estudantis poderia pagar passagem terrestre. Como o número de alunos que não vão apresentar 212 

trabalho é grande, esta possibilidade atenderia um número pequeno de alunos. Os estudantes 213 

estavam em contato com o Gabinete da Reitoria e naquela data, 11/07/2018, o assessor Tasso 214 

havia combinado uma reunião com Profa. Izabela e com o grupo, mas a reunião foi desmarcada 215 

por ele que ficou de remarcar para outra data. Profa. Izabela pensou como primeira opção ter esta 216 

reunião com Tasso e disse que o Conselho Diretor estava sensibilizado com a situação. Profa. O 217 

professor Luiz Mello sugere à Profa. Izabela que entre em contato com Edward Madureira, 218 

Reitor da UFG e com a Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, Dra. Maisa Miralva da Silva, pois a 219 

situação é de absoluta excepcionalidade, e que, possivelmente, a Reitoria poderia resolver o 220 

problema com recursos da assistência estudantil. Profa. Izabela disse que não conseguia 221 



 

vislumbrar recursos da FCS para solução do problema pelo planejamento que já estava posto 222 

para o término do ano. Profa. Izabela disse que faria contato com o Reitor naquele mesmo dia 223 

para dar celeridade à solução. Prof. Izabela agradece ao CD por ter mantido o quorum apoiando 224 

a demanda dos discentes quanto  ao ônibus. Profa. Izabela informou que suas férias começariam 225 

no dia 13 de julho e que, na semana seguinte seria substituída pela Profa. Geisa Franco, 226 

coordenadora de Relações Internacionais, pelo fato de que Profa. Michele Franco, vice-Diretora 227 

da FCS, estará em afastamento para participação em evento no exterior. Profa. Izabela agradece 228 

a todos e encerra a reunião do conselho diretor às 16 horas e 22 minutos e eu, Aline David dos 229 

Santos, secretária ad hoc, Coordenadora Administrativa da FCS em exercício, lavrei a presente 230 

ata que após lida será assinada pelos conselheiros.  231 

Alexandre Ferraz Herbetta    ______________________________ 232 

Aline Regina A. Martins    ______________________________ 233 

Aline David dos Santos    ______________________________ 234 

Ana Karine Pereira     ______________________________ 235 

Andréa Vettorassi     ______________________________ 236 

Camila Azevedo de Moraes Wichers   ______________________________ 237 

Camila Mainardi     ______________________________ 238 

Camila Romero Lameirão    ______________________________ 239 

Camilo Albuquerque de Braz    ______________________________ 240 

Carlo Patti      _____________________________ 241 

Carlos Eduardo Henning    _____________________________ 242 

Carlos Ugo Santander Joo    _____________________________ 243 

Cintya Maria Costa Rodrigues   ______________________________ 244 

Cleito Pereira dos Santos    ______________________________ 245 

Débora Ferreira da Cunha    ______________________________ 246 

Denise Paiva Ferreira               _____________________________ 247 

Diego D'Avila Magalhães    ______________________________ 248 

Dijaci David de Oliveira    _____________________________ 249 

Edmar Aparecido de Barra e Lopes   ______________________________ 250 

Eliane Gonçalves     _____________________________ 251 

Fausto Miziara     ______________________________ 252 

Flávio Munhoz Sofiati    ______________________________ 253 

Francisco Mata Machado Tavares   ______________________________ 254 

Gabriel Omar Alvarez    ______________________________ 255 

Geisa Cunha Franco     _____________________________ 256 

Glauber Guedes Ferreira de Lima   ______________________________ 257 

Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira  _____________________________ 258 

Izabela Maria Tamaso    _____________________________ 259 

Janine Helfst Leicht Collaço    _____________________________ 260 

Jean Tiago Baptista     _____________________________ 261 



 

João Carlos Amoroso Botelho   _____________________________ 262 

João Henrique Ribeiro Roriz    _____________________________ 263 

Jordão Horta Nunes     _____________________________ 264 

Laís Forti Thomaz     _____________________________ 265 

Lucinéia Scremin Martins    _____________________________ 266 

Luis Felipe Kojima Hirano    _____________________________ 267 

Luiz Mello de Almeida Neto    _____________________________ 268 

Maria das Graças Barbosa Borges   _____________________________ 269 

Manuel Ferreira Lima Filho    _____________________________ 270 
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