
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE SETEMBRO DE 2015

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil  e quinze,  às quatorze horas e quinze
minutos, no Miniauditório Congadas da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara
Regional  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  UFG/Regional  Catalão,  em  caráter  ordinário,  sob  a
presidência da Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula. Na
oportunidade, compareceram os seguintes Conselheiros: Cláudia Tavares do Amaral, coordenadora de
Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial  de Educação;  Mauro Antonio Andreata,  coordenador do
Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional Nacional em Ensino de Física; Magda Valéria da
Silva, subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Geografia; André Vasconcelos
da  Silva,  coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  -  Mestrado  Profissional  em  Gestão
Organizacional;  Márcia  Pereira dos Santos,  coordenadora do – Mestrado Profissional  em História;
Élida  Alves  da  Silva,  coordenadora  do  Programa  de  Pós-Graduação  –  Mestrado  Profissional  em
Matemática; Marcos Napoleão Rabelo, coordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em
Modelagem e Otimização;  Luciana Melo Coelho,  coordenadora do Programa de Pós-Graduação –
Mestrado  em  Química;  Luiz  do  Nascimento  Carvalho,  coordenador  de  Pesquisa  da  Unidade
Acadêmica  Especial  de  Biotecnologia;  Wolney Honório  Filho,  coordenador  do  Programa de  Pós-
Graduação  –  Mestrado  em  Educação;  André  Carlos  Silva,  coordenador  de  Pesquisa  da  Unidade
Acadêmica Especial  de Engenharias  e  Administração;  Rafael  de Ávila  Rodrigues,  coordenador de
Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial  de Geografia; Thiago Alves de Queiroz, coordenador de
Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia; Paulo Eduardo Goncalves de
Assis,  Coordenador  de  Pesquisa  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Química  e  Física;  Neubher
Fernandes Nunes, representante discente; Thimóteo Pereira Cruz em substituição a Rayne Mesquita de
Rezende,  representante  discente;  Lillian  Jordânia  Batista  Franczak,  representante  da  Biblioteca;
Getúlio Nascente da Cunha, representante do Centro de Documentação e Pesquisa de Catalão. Dos
conselheiros que não compareceram, justificaram ausência os conselheiros e seus suplentes Luciana
Borges, Regma Maria dos Santos. Estava presente, ainda, com direito a voz, o professor Heber Martins
de Paula,  coordenador de  Pesquisa  da Regional  Catalão. Havendo quórum,  a  presidente inicia  a
reunião elucidando questões acerca de atrasos de relatórios PIBICs. Ela solicita aos coordenadores de
pesquisa  da  UAEs  da  Regional  Catalão  que  orientem  os  professores  pesquisadores  que  não
protocolaram os  relatórios  finais  na plataforma SICT até  a  data  estipulada pela  PRPI a  procurem
informações  (pessoalmente  ou  por  telefone)  diretamente  com a  Coordenadora  Geral  de  Pesquisa,
Profa.  Sheila  Araújo  Teles,  na  PRPI,  em  Goiânia,  para  se  inteirarem  sobre  os  procedimentos
necessários  para  avaliação  dos  relatórios  de  pesquisa  fora  do  prazo.  Vinculado  a  este  assunto,  a
presidente introduz, ainda, que os alunos de IC e ITI (2014-2015), obrigatoriamente, devem participar
do CONPEEX em Goiânia.  Para tanto,  precisam ter os relatórios aprovados e ainda redigirem um
resumo expandido de até duas páginas que deve ser submetido ao evento até o dia aprazado no site do
evento. A presidente esclarece que, como já ocorreu em 2014, a equipe interna de Iniciação Científica
não publicará os relatórios completos de IC e ITI em 2015, mas apenas os resumos, porque, no seu
entendimento, a publicação do trabalho em outro meio, como por exemplo, um periódico na própria
área, poderia ser mais interessante que os anais do CONPEEX, de caráter bastante regional e que não
possui ISSN. A presidente informa que haverá o transporte para os noventa e nove orientados e seus
respectivos  orientadores  que participaram do CONPEEX.  Quanto  às  diárias  dos  professores,  estas
devem ser custeadas pela UAE de origem do professor, como já de costume em anos anteriores. Caso
não seja possível algum orientador comparecer ao evento, é necessário que um representante da área
esteja  presente,  porque  a  ausência  do  orientador  na  apresentação  de  seu  orientando  interfere  na
avaliação institucional e na do aluno e ressalta que o bolsista não pode deixar de apresentar no evento.
O Coordenador de Pesquisa, Heber Martins de Paula, recomenda a todos os professores que entrem no
site do CONPEEX e que fiquem atentos às normas dos resumos expandidos que devem que serão
submetidos. Dando seguimento, o Coordenador de Pesquisa anuncia a realização do 1º Workshop de
Produção Científica em Pesquisa e Inovação que ocorrerá em novembro sob o auspício de dez mil
reais  concedidos  pela  FAPEG. Ele  ressalta  a  importância  da  participação de todos  os  alunos  que
realizam pesquisas de modo geral, sobretudo os de Iniciação Científica e os das Pós-Graduações, bem
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como para os graduandos e professores da Regional Catalão. Resumidamente, menciona os temas que
serão abordados no evento, tais como, escrita científica, plágio e patentes. Dando prosseguimento, é
iniciado,  via  Skype,  o  compartilhamento  da  Reunião  da  Câmara  de  Pós-Graduação  da  Regional
Goiânia em que está se pronunciando o Pró-reitor de Administração e Finanças, Prof. Carlito Lariucci.
No entanto, em razão da não funcionalidade da aparelhagem de som utilizada, a presidente, bem como
os participantes decidiram suspender a reunião com a Regional Goiânia e dar continuidade às pautas
da reunião da Câmara da Regional Catalão. A presidente anunciou que iria repassar aos conselheiros a
gravação do áudio da Reunião de Goiânia assim que o Pró-Reitor  lhe enviasse.  A intenção desse
compartilhamento era divulgar o anúncio do Professor Carlito sobre as finanças da PROAP da Capes.
De acordo com as informações da Pró-Reitoria, recentemente se entendeu que, depois de empenhado
algum fomento,  a  Capes  não  pode  subtrair  a  quantia  novamente.  Sendo  assim,  os  servidores  da
Regional de Goiânia empenharam aproximadamente 70% dos PROAP da UFG que serão utilizados
para debitar despesas referentes às pós, o que restar será redistribuído entre os PPGs. Para isso, serão
feitas primeiramente as contas do Solicite de cada programa. Retomando as pautas da Câmara da
Regional Catalão, a presidente decide dar continuidade às discussões sobre o anúncio do 1º Workshop
de Produção Científica em Pesquisa e Inovação. O coordenador de Pesquisa apresenta a programação
do evento que se iniciará no dia onze de novembro com a palestra do Prof. Dr. Marcelo Krokoscz
(USP) que versará, a partir das 19h, sobre Ética Científica e Plágio. No dia doze, haverá programação
nos três turnos: no período matutino, a discussão sobre Lei e Inovação a ser ministrada pelo Prof. Dr.
Cândido Borges; à tarde, discussões sobre a Redação de Patentes com o Prof. Milton Pereira da Costa
Filho; e, à noite, uma feira expositiva de Inovação. Na manhã do dia treze (sexta-feira), haverá uma
exposição  sobre  Escrita  Científica  com a  Profa.  Dra.  Marina  Sangoi  de  Oliveira  Ilha  e,  no turno
vespertino,  a  palestra  com a Profa.  Dra.  Maria  Clorinda  Soares  Fioravanti  que  abordará  questões
relacionadas à produção de projetos científicos. O evento se encerrará com uma apresentação cultural.
O Coordenador de Pesquisa faz saber a todos os conselheiros que a intenção da CPPG é formalizar o
Workshop como um evento contínuo que ajude na motivação e  formação de novos pesquisadores
através da apresentação de todas as informações da temática do evento que virá a ocorrer anualmente.
Os organizadores do evento esperam receber inscrições de todos os Programas de Pós-Graduação e dos
alunos bolsistas de Iniciação Científica, PIBID, Prolicen,  Extensão e Cultura da Regional Catalão,
como também de discentes de outras instituições. Informa, também, que a partir das próximas semanas
serão enviadas divulgações do  site e da programação do evento. A presidente aproveita o tema das
discussões para avisar que os e-books/periódicos do II Seminários de Pesquisa da CPPG ocorrido no
ano de dois mil e quatorze ainda não foram disponibilizados, pois a Blucher (editora contratada para
publicação)  não  finalizou  as  correções  na  edição  solicitadas  pelos  organizadores  da  publicação.
Segundo a presidente da Câmara, a editora requereu que todos os pedidos de correções enviados sejam
organizados no formato do Excel para que tais possam ser refeitos, motivo que está ocasionando os
atrasos da publicação.  A Presidente retoma os  informes sobre o CONPEEX da Regional  Goiânia,
ressalvando que é obrigatório para todos os alunos de pesquisas (IC e IT vigentes no período de 2014-
2015) e que está garantido o transporte que conduzirão estes alunos a Goiânia, os quais devem ter tidos
os  relatórios  aprovados.  Para  se  inteirarem dessa  aprovação  é  preciso  que  o  orientador  analise  o
parecer  do  trabalho,  disponível  exclusivamente  no  SITCT.  A submissão  do resumo expandido no
Conpeex é uma tarefa exclusiva do aluno bolsista, a ser feita impreterivelmente até o dia vinte e um de
setembro. Em linhas gerais, o que deve ser submetido é um resumo simples de duas páginas com
mesmo  título  do  projeto,  mesma  abordagem  e  com o  aval  do  professor  orientador.  Adiante  nas
discussões, a presidente passa então para a próxima pauta: notificar o  status das discussões sobre o
novo Regulamento  Geral  dos  Programas de Pós-Graduação  Stricto Sensu da  UFG em votação na
Câmera Superior de Pesquisa e Pós-Graduação de Goiânia que ocorreu no dia vinte e sete de agosto de
dois  mil  quinze.  Estiveram  presentes  na  Câmara  Regional  de  Goiânia  a  Coordenadora  de  Pós-
Graduação,  Profa.  Maria  Helena  e  a  Conselheira  Profa.  Aparecida  Almeida.  O  Conselheiro  Prof.
Marcos Napoleão e o Conselheiro Prof. Luiz do Nascimento não compareceram, mas justificaram a
ausência. A presidente informa que esta Resolução ainda continua em debate e votação. Comenta que
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dentre essas deliberações, foi negada a aprovação de defesas via parecer. Nesta reunião da Câmara
Superior, a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, Profa. Clorinda, defendeu que os grupos e os auxílios
são poucos, se a defesa por parecer for empregada, tende-se a aumentarem os cortes ainda mais. A Pró-
Reitora ressaltou também que defesa por parecer é proveitosa apenas para programas com conceitos a
partir  de seis.  As defesas via  vídeo-conferência  foram aprovadas,  pois  os  conselheiros da Câmara
Superior entenderam que esta é uma forma presencial de participação, já que é possível interagir. O
Conselheiro  André  Vasconcelos  questionou se  qualquer  forma  de  defesa  realizada  a  distância  por
intermédio de aparelhos tecnológicos, como por exemplo, o moodle, podem ser utilizadas. A presidente
disse que especificamente sobre esta plataforma não fora discutido, mas que é preciso haver interação,
diálogo presencial de modo a que o público presente acompanhe as arguições e defesas do candidato,
uma vez as defesas de pós-graduação stricto sensu são públicas. O Conselheiro Getúlio perguntou se
esse tipo de defesa a distância via videoconferência também se aplicaria às bancas de qualificação, ao
que  a  presidente  informou  que  para  a  qualificação  não  há  problemas,  visto  que  esta  etapa
(qualificação) na UFG não se configura como obrigatória, de acordo com a Resolução 1075; segundo a
Presidente, existem programas que sequer fazem qualificação. Ela respalda que esta questão está sendo
repensada e que, provavelmente, a qualificação se torne obrigatória, vistas as exigências da Capes. O
Conselheiro Wolney indagou se quando o programa tiver dinheiro, é possível trazer docentes externos
para  as  bancas.  A Presidente  respondeu afirmativamente,  caso  o programa tenha os  recursos.  Ela
reitera que as videoconferências são uma forma de amenizar os efeitos dos cortes financeiros nos PPGs
e como até agora não estava regulamentado, a partir da inserção desta possibilidade na nova resolução,
abre-se esta possibilidade. O Conselheiro Wolney expõe os problemas com a  internet, espaços com
estruturas inadequadas para a montagem de vídeos, entre outros empecilhos que podem dificultar esse
tipo  de  recurso  nas  defesas  nesta  Regional.  A  presidente  informa  que  o  Cercomp  deverá  ser
responsável por garantir a eficácia da rede para as bancas de defesa, assim que essa alternativa for
regulamentada na Resolução. A presidente anunciou que intenta reservar o espaço do miniauditório
Congadas  e  da  Sala  de  Reuniões,  localizados  no  Prédio  da  Pesquisa,  para  serem  utilizados
prioritariamente nas atividades que envolvem a pesquisa e a pós-graduação, como por exemplo, as
defesas.  Os espaços estavam abertos para outros  eventos  porque os  dois outros  miniauditórios do
Regional  Catalão  estavam interditados  em função  de  problemas  no  teto/forro.  Para  que  isso  seja
possível, deverão ser retomadas as discussões da Normativa de uso dos espaços do referido Prédio. O
Conselheiro André Vasconcelos retoma a discussão sobre as defesas por parecer para reiterar-se qual é
o critério de defesa a distância com interação defendidas pelos Conselheiros da Câmara Superior; ele
interpela se é necessário haver visualização pois, por exemplo,  um  chat é interação mas,  algumas
vezes,  não há visualização. A presidente sugere que o Conselheiro André Vasconcelos apresente a
compreensão que possui  sobre videoconferência  na próxima Câmera Superior  para esclarecimento
acerca da questão por ele levantada pois, segundo a Presidente da Câmara, a palavra “distância” não
estava  escrita  na  proposta  da  nova  Resolução.  O  conselheiro  André  Carlos  explicou  sobre
intermediação e videoconferência. No seu entendimento, as ferramentas a serem utilizadas na defesa
deverão além de transmitir imagem e som, promover o feedback, ou seja, permitir que todos da defesa
interajam concomitantemente. A presidente da Câmara informa que levará a indagação apresentada
pelo Conselheiro André Vasconcelos ao Pró-Reitor de Pós-graduação e para a Câmara Superior em
Goiânia e, caso necessário, proporá para discussão novamente este artigo da Resolução. A próxima
pauta apresentou algumas ponderações sobre o Edital de Seleção Simplificado para Professor visitante
ou visitante estrangeiro. Informou que são sete programas aptos da Regional Catalão a se inscreverem
nesta seleção, pois os programas em rede (no caso da Regional Catalão,  o Profmat e o MNPEF),
segundo informações do memorando do Pró-Peitor de Pós-Graduação, por não possuírem a sede na
UFG,  não  poderão  participar  do  edital.  A presidente  pediu  para  os  coordenadores  de  redes,  caso
tenham interesse em outros esclarecimentos, entrarem em contato com o Pró-Reitor. Ela informa que a
primeira fase do edital é de responsabilidade apenas do programa, a próxima fase é da PRPG com a
possibilidade de retirar os membros da câmara superior para participarem da avaliação das inscrições.
Foram ofertados quatro vagas para Catalão. O critério de seleção não será o conceito do programa, mas
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o perfil do candidato, conforme já anunciou o Pró-reitor em mensagens aos programas. Os professores
serão pagos com os recursos de um banco de substitutos que não estão sendo utilizados já que a
resolução permite redistribuir este recurso. Informa também que os programas receberão apenas um
professor.  O  Conselheiro  Paulo  questionou  qual  o  raciocínio  para  abrirem  o  edital  apenas  para
programas com polos na UFG, pois os produtos resultantes desse programas também trazem benefícios
a UFG. A presidente informou que no entendimento da instituição, o recurso é da UFG, e por isso, não
há vantagem de se investir em programas que não são sediados na instituição. O Conselheiro Paulo
sugere  que  sua  interrogação  seja  levada  ao  Pró-Reitor.  A presidente  aconselha  que  o  professor
enquanto Coordenador de Pesquisa e o coordenador de Programa em rede de sua UAE entrem em
contato com o Pró-Reitor e apresentem sua proposição. A próxima pauta apresentou a recente parceria
entre CPPG e a Biblioteca para criação do Centro de Informática e Apoio Didático (CIAD), sob a
presidência da servidora Lillian Jordânia Batista Franczak e Profa. Maria Helena. A CPPG entende que
o Laboratório é  necessário para  professores  externos  à  UFG que não trazem  notebooks e/ou  para
alunos que não possuam computadores portáteis. Lillian orientou a presidente sobre a necessidade de
doações de computadores e explicou que a demanda de criação do CIAD surgiu em virtude também da
exigência de avaliações da biblioteca e das pós-graduação feitas pela Capes.  Em Goiânia existe o
laboratório, mas como aqui não havia, até a presente data, espaço adequado ainda não há o CIAD. O
laboratório irá ser instalado ao lado do laboratório da Graduação, localizando no térreo da biblioteca.
O CIAD está sendo montados de acordo com as condições atuais, por exemplo, com a quantidade de
aparelhos que foram disponibilizados pela CPPG ou por outros departamentos que puderem apoiar o
Centro.  O  propósito  dos  organizadores  é  de  que,  inicialmente,  o  laboratório  contenha  cinquentas
computadores e que o ambiente seja climatizado. O laboratório, como indica a normativa, irá atender
os alunos, mas, também, poderá ser utilizado para outras demandas, como por exemplo, reservas para
atividades de eventos ou com a comunidade. A presidente ressalta também que todos os computadores
serão conectados ao acervo de periódicos da Capes. A presidente informou ainda que na última reunião
do  Conselho de Ensino, Pesquisa,  Extensão e  Cultura (CEPEC) do qual ela  é membro titular,  foi
aprovada a Resolução Qualificar, que versa sobre a participação de servidores técnicos nos PPGs da
UFG. A próxima pauta deliberativa foi a Apreciação das Atas Ordinárias das Reuniões da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Catalão dos meses de julho e agosto de dois mil e quinze. A ata
do dia dois de julho de dois mil e quinze foi aprovada com uma abstenção. A ata da reunião do dia
vinte cinco de agosto, que contou com a presença do Pró-Reitor, foi aprovada com uma abstenção. Em
nome do coordenador de Inovação, Transferência e Tecnologia, Prof. Marcelo Stoppa, a presidente na
próxima pauta abarcou, suscintamente, a discussão sobre o Edital da FAPEG número 07_2015 sobre o
Apoio à Estruturação e Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica, previsto para ser aberto no
dia vinte e oito de setembro. O Conselheiro André Silva perguntou se já foi aceito a regionalização,
pois, existe apenas um ITI por instituição. A presidente sugere que a Câmara proponha a Pró-Reitora
de Pesquisa Clorinda e ao Pró-Reitor de Finanças Cândido a participação da Regional de Catalão na
decisão da proposta que a Regional de Goiânia irá submeter. O Conselheiro André Carlos questiona se
já foi aceito a regionalização dentro do ITI, pois, segundo informa, há apenas um núcleo de Inovação e
Tecnologia, sediado em Goiânia. Questionou ainda se a Regional Catalão já pode produzir patentes. A
presidente  disse  que  em relação  às  patentes,  já  estão  sendo  feitas  formações  e  treinamento  pelo
Coordenador  de  Inovação,  Transferência  e  Tecnologia.  A ideia  do  Prof.  Marcelho  H.  Stoppa  é
apresentar esse tipo de demanda da Regional Catalão. A presidente informa que é preciso consultar
com a FAPEG a possibilidade de entenderem as Regionais da UFG como instituições separadas, caso
não, é preciso exigir que a Regional Goiânia atendam as verbas, as demandas e as ações da Regional
Catalão. Todavia, para que isso ocorra, é preciso que os interessados apresentem estas demandas junto
ao  Coordenador  de  Inovação,  Transferência  e  Tecnologia.  O  conselheiro  André  Vasconcelos
parabeniza a iniciativa da CPPG e aclara que para se entrar em uma discussão dessa temática é preciso
também que a  Regional  Catalão  obtenha independência  financeira  para  o  fomento  da  produção e
utilização da produção do conhecimento. Ele aconselha entender, primeiramente, qual a perspectiva
que  o  ITI  tem para  as  regionais.  Caso  a  Regional  tenha  interesse  em compor  este  programa,  o
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Conselheiro André Vasconcelos acredita que os conselhos da Câmara da CPPG da Regional Catalão
devem pronunciar, mediante um memorando o interesse, em todos os sentidos, de compor o edital o
programa.  A Presidente  informa  que  pelo  fato  de  a  UFG  ter  apenas  um  NIT,  seria,  pensando
congruentemente, impossível conseguir um ITI apenas para Regional de Catalão, mas, é possível e
almejado expor o interesse da Regional Catalão de fazer parte das decisões tomadas pela Regional
Goiânia em relação ao edital 07/15/FAPEG. O Conselheiro André Carlos também sugere entrar em
contato com FAPEG e verificar a possibilidade da desvinculação do edital para desmembrar a proposta
por regionais, ou então, a exigência de criação e/ou participação direta no NIT somente para Catalão.
Ele se coloca à disposição para participar desta frente tanto em relação ao NIT ou na participação do
edital da FAPEG. A presidente reitera que, de antemão, interessados em participar do edital devem
procurar o Prof. Marcelo Stoppa, coordenador de Inovação, Transferência e Tecnologia desta regional.
Esclarece, também, que se reunirá com o Prof. Marcelo Stoppa para avaliar o edital em detalhes e
estabelecer os procedimentos cabíveis, seja junto à FAPEG, seja junto à PRPI. Dando seguimento às
discussões, a presidente colocou em pauta a título de informe, a questão da funcionária Ádria Rocha,
ex-professora substituta do Curso de Administração que apoiava as atividades da CPPG, sendo lotada
na Incubadora. Ante o encerramento de seu contrato como docente, ela ficará na função de voluntária
para poder desempenhar as funções que vinha desenvolvendo e a CPPG está tentando a possibilidade
de  haver  uma  forma  de  ser  concedida  à  funcionária  uma  bolsa,  via  projetos  da  Incubadora.  A
Coordenação  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  entende  que  a  funcionária  tem  conhecimento  sobre
questões relacionadas ao NIT, entre variados outros assuntos, e que tê-la como colaboradora na CITT é
de suma importância para o bom andamento desta coordenação, uma vez que não há destinado para a
CITT vaga de terceirizado ou estagiário. A presidente informa que entrará de férias uma semana em
outubro  e  por  um  mês,  a  partir  da  última  semana  de  novembro;  sendo  assim,  pede  que  os
coordenadores de programas adiantem algumas demandas que exigem as vistas dela, como editais,
regimentos etc.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e vinte e seis
minutos  e  eu,  Maria  Gabriela  Gomes  Pires,  encarregada  de  departamento  na  CPPG/RC,  lavrei  a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
 ____________________________________________                                                                               
Presidente da CRPPG/UFG/RC: Maria Helena de Paula                                                                               

Conselheiros:_______________________________________________________________________

André Carlos Silva:__________________________________________________________________

André Vasconcelos da Silva:___________________________________________________________

Cláudia Tavares do Amaral:____________________________________________________________

Élida Alves da Silva:_________________________________________________________________

Getúlio Nascente da Cunha:____________________________________________________________

Lillian Jordânia Batista Franczak:_______________________________________________________

Luciana Melo Coelho:________________________________________________________________

Luiz do Nascimento Carvalho:__________________________________________________________

Magda Valéria da Silva:_______________________________________________________________

Márcia Pereira dos Santos:_____________________________________________________________

Marcos Napoleão Rabelo:_____________________________________________________________

Mauro Antonio Andreata:______________________________________________________________

Neubher Fernandes Nunes:____________________________________________________________

Paulo Eduardo Gonçalves de Assis:______________________________________________________
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Rafael de Ávila Rodrigues:____________________________________________________________

Thiago Alves de Queiroz:______________________________________________________________

Thimóteo Pereira Cruz (Suplente):______________________________________________________

Wolney Honório Filho:_______________________________________________________________
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