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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA

3
4

Data e horário: 07/12/2018 – 8:30h - Auditório I da Biblioteca Comunitária

5

Presidência: Profa. Dra. Wanda Ap. Machado Hoffmann

6

Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia

7

Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa.

8

Posses: A Presidência deu posse e as boas-vindas aos novos representantes junto ao CoAd:

9

Profs. Drs. Fabrício Tadeu Paziani e Paulo Antonio S. Caetano, como representantes efetivo e

10

suplente, respectivamente, indicados pelo Conselho de Centro do CCET; Profa. Dra. Isabel

11

Cristina Sartorelli e Prof. Dr. Flávio Leonel de Carvalho, efetivo e suplente, respectivamente,

12

indicados pelo Conselho de Centro do CCGT ; aos servidores técnico-administrativos efetivos:

13

Sra. Silmara Helena Capovilla e Cristina Aparecida Motta; suplentes: Gisele Aparecida Zutin

14

Castelani e Sr. Goro Tada; aos discentes da graduação efetivos: Leandro Moreira Gonçalves e

15

Matheus Mesquita Vidal Ramos; suplentes: Victor Alberto B. Coelho e Beatriz Alice Silva de

16

Souza ; aos discentes da pós-graduação efetivos: Ariane Duarte Seleghim e Natália Barbosa

17

Tossini; suplentes: Bárbara El Khalil e Gerson Marcelo Camargo.

18

1- ORDEM DO DIA

19

Foi solicitado inclusão do OF. CCA nº 046/2018 junto ao assunto 1.2: - aquisição de 53

20

Microscópios Ópticos binoculares e 25 Estereoscópios Eletrônicos Binoculares com valor

21

estimado de R$ 171.935,00. A solicitação de inclusão foi aprovada por unanimidade.

22

Foi solicitado pelo Conselho de Centro do CCET a retirada do assunto 1.11: Solicitação de

23

permuta de código de vaga docente, encaminhada pelo Departamento de Matemática.

24

1.1 –

25

relacionadas:

26

1.1.1 - Adesão ao Programa de Professor Sênior:

27

a) - Prof. Dr. Nelson Guedes de Alcântara junto ao Departamento de Engenharia de Materiais

28

da UFSCar. Proc. nº 3359/2018-12;

29

b) - Profa. Dra. Márcia Niituma Ogata junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

30

da UFSCar. Proc. nº 3945/2018-59.

31

As adesões ao Programa de Professor Sênior a e b foram homologadas por unanimidade.

Homologação das aprovações dadas ad referendum pela Presidência, abaixo
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32

1.1.2 – Adesão ao exercício da docência voluntária da Dra. Kelli Cristina Micocci, junto ao

33

Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. Proc. nº 3639/2018-12.

34

A adesão ao exercício da docência voluntária foi homologada por unanimidade.

35

1.2 - Solicitação encaminhada pelo CCA para aquisição de material permanente junto à

36

FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento, oriundos de projetos, conforme Resolução

37

ConsUni nº 844/2016: - de 3 veículos elétricos com valor estimado de R$ 302.040,00. OF.

38

CCA/GAB nº 045/2018. Aquisição de 53 microscópios ópticos binoculares e 25 estereoscópios

39

eletrônicos binoculares com valor estimado de R$ 171.935,00. OF. CCA/GAB nº 046/2018.

40

As solicitações encaminhadas pelo CCA para aquisição dos materiais permanentes

41

relacionados nos ofícios foram aprovadas por unanimidade.

42

1.3 – Análise do ProDIn proposto pela UFSCar, a ser gerenciado pela FAI.UFSCar, denominado:

43

“Eficientização do Parque de Iluminação e Instalação de Usina Solar Fotovoltaica na UFSCar,

44

Campus São Carlos, fase II – área norte”. Custo total do projeto: R$ 1.305.384,01. Of.

45

485/2018-GR.

46

O Prof. Dr. Walter Libardi, Vice-Reitor explicou que este projeto é uma chamada da ANEEL que

47

determina que as distribuidoras de energia elétrica apliquem 0,5% da renda liquida em

48

projetos de energia elétrica. Em agosto a UFSCar submeteu um projeto no valor de R$

49

1.305.384,01, o limite para cada CNPJ é de R$ 1.400.000,00, este ano o valor foi menor que do

50

ano passado (R$ 1.900.000,00 ). Neste projeto atual serão trocadas 11.400 lâmpadas tubulares

51

de bulbo internas e irão instalar três usinas fotovoltaicas de capacidade de 33,3 KW pico cada

52

uma. Todo este projeto será na área norte, foi feito um estudo do desempenho de todos os

53

prédios do campus São Carlos e verificou-se que os da área norte são mais eficientes por

54

terem menos árvores ao redor e fachadas voltadas para o norte. As três usinas serão

55

instaladas no prédio da USE por ser o mais eficiente. Não havendo manifestações, o CoAd

56

aprovou por unanimidade o ProDIn denominado: “Eficientização do Parque de Iluminação e

57

Instalação de Usina Solar Fotovoltaica na UFSCar, Campus São Carlos, fase II – área norte”.

58

1.4 – Análise do ProDIn proposto pelo Hospital Universitário (HU), a ser gerenciado pela

59

FAI.UFSCar, denominado : “Eficientização do Hospital Universitário da UFSCar”. Custo total do

60

projeto: R$ 385.774,00

61

O ProDIn do HU foi elaborado pelos técnicos do Hospital e segue a mesma ideia do da UFSCar.

62

Não havendo manifestações, o CoAd aprovou por unanimidade o ProDIn proposto pelo

63

Hospital Universitário, denominado : “Eficientização do Hospital Universitário da UFSCar”.
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64

1.5 – Indicação de 2 representantes docentes deste CoAd, um efetivo e um suplente, para o

65

Conselho Universitário.

66

O Prof. Dr. Ademir Caldeira indicou como representante efetivo para o ConsUni o Prof. Dr.

67

Leandro Lopes I. Faria; Prof. Dr. Itamar Lorenzon indicou como representante suplente para o

68

ConsUni o Prof. Dr. Luiz Fernando Takase. Não havendo mais sugestões as indicações

69

propostas foram aprovadas por unanimidade.

70

1.6 – Indicação de 2 representantes técnico-administrativos deste CoAd, um efetivo e um

71

suplente para o SIBI.

72

A Profa. Dra. Audrey Borghi indicou a Sra. Claudete Schiabel como representante efetiva junto

73

ao SIBI; a Sra. Claudete Schiabel indicou o Sr. Goro Tada como suplente. Não havendo mais

74

sugestões as indicações propostas foram aprovadas por unanimidade.

75

1.7 – Indicação de 2 representantes técnico-administrativos deste CoAd, um efetivo e um

76

suplente, para o Conselho Deliberativo da FAI.

77

O Prof. Dr. Leonardo Andrade indicou como representante efetivo para o Conselho

78

Deliberativo da FAI o Prefeito de Sorocaba. Sr. Rogério Ribeiro; a Profa. Dra. Audrey Borghi

79

indicou como representante suplente a Sra. Maria Stela Canevarollo, Secretária da Secretaria

80

de Relações Internacionais. Não havendo mais sugestões, as indicações propostas foram

81

aprovadas por unanimidade.

82

1.8 – Análise da proposta de readequação da estrutura administrativa da Secretaria Geral de

83

Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS) e respectivo Regimento Interno. Parecer SPDI nº

84

006/2018.

85

O Prof. Dr. Leandro Faria, Secretário da SPDI explicou que a readequação vem

86

acompanhada de um regimento interno e teve início em 2013. Foram feitas várias reuniões

87

com o Secretário da SGAS para adequar a estrutura necessária com os recursos disponíveis. Na

88

última estrutura da SGAS aprovada, havia um desejo que chegou a ser consolidado, a criação

89

das Seções nos campi, porém elas nunca foram implantadas efetivamente e isso é algo que

90

precisa ser considerado no momento em que o governo federal tem cobrado uma

91

transparência na estrutura de todos seus órgãos/unidades. Há um novo sistema hoje chamado

92

SIORG, pelo qual o governo consulta a estrutura de todas as unidades e esta estrutura tem que

93

ser fiel ao que de fato funciona na universidade, ao que foi aprovado por meio de resoluções.

94

As readequações na estrutura da SGAS são: extinção das Seções de Gestão Ambiental e

95

Sustentabilidade dos campi Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino; - criação de uma Coordenadoria
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96

Multicampi do Meio Ambiente (CMMA) que terá como atribuição atuar nas questões

97

ambientais específicas dos campi e propiciar uma abordagem integrada das questões

98

ambientais; - vincular os Departamentos de Apoio a Educação Ambiental , de Gestão de Áreas

99

Verdes, Biodiversidade e Agro ambiente e de Gestão de Resíduos à Divisão de Planejamento e

100

Gestão Ambiental. Em relação à Coordenadoria Multicampi do Meio Ambiente uma alternativa

101

a ser considerada pelo CoAd é atribuir as atividades que seriam de sua competência a um

102

servidor vinculado à Divisão de Planejamento, que atuaria como Coordenador Multicampi do

103

Meio Ambiente com a designação de uma FG. Esta alternativa está alinhada com a busca de

104

eficiência na gestão pública, com a não criação de unidades organizacionais com apenas um

105

servidor. Sugere ainda mudar o nome da Divisão de Planejamento para Coordenadoria de

106

Planejamento e Gestão Ambiental, já que esta é uma tendência que vem sendo adotada pelas

107

unidades da universidade. Com essas mudanças vem junto uma proposta de regimento que

108

deverá ser aprovada pelo ConsUni. O Prof. Dr. Marcelo Nivert agradeceu todo o esforço da

109

equipe, foram feitas várias reuniões com as Pró-Reitorias e Reitoria, foram feitos dois

110

seminários internos para discutir todo o processo. A diretora do CCBS, Profa. Maria da Graça,

111

disse ser fundamental aprovar um Regimento para a SGAS pois ela tem que ter um papel

112

central na universidade e para isso precisa ter apoio; com relação às Seções multicampi nunca

113

funcionaram por falta de apoio, então é preciso aprovar já olhando para o futuro, gerir toda a

114

parte ambiental dos campi somente em São Carlos é difícil, tem que se construir uma SGAS

115

mais forte que tenha destaque na universidade. A Presidência explicou que as CD´s e FG´s são

116

limitadas e depende de aprovação do governo; a questão multicampi foi muito discutida, é

117

importante que este Conselho tenha essa visão de futuro e dentro das possibilidades estarão

118

buscando alternativas, seria interessante ter algo institucional com relação a parte ambiental.

119

Encerradas as discussões a Presidência apresentou a proposta a ser votada: - Extinguir as

120

Seções de Gestão Ambiental e Sustentabilidades dos campi de Araras, Sorocaba e Lagoa do

121

Sino; -

122

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental (CoPGA) e vincular os Departamentos de

123

Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), de Gestão de Áreas Verdes, Biodiversidade e

124

Agroambiente (DeGABA) e de Gestão de Resíduos (DeGR) à Coordenadoria de Planejamento e

125

Gestão Ambiental (CoPGA). Não criar a Coordenadoria Multicampi do Meio Ambiente, mas

126

vincular as atividades dessa Coordenadoria a um servidor que ficará vinculado à CoPGA com

127

uma função gratificada. O CoAd aprovou por unanimidade a proposta de readequação da

128

SGAS.

Alterar o nome da Divisão de Planejamento e Gestão Ambiental (DiPGA) para
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129

1.9 – Análise da proposta de criação da Coordenadoria de Produção Científica (CPC) no SIBi.

130

(OF. SIBI 066); – Análise da proposta de incorporação da EDUFSCar na estrutura organizacional

131

do SIBI. (OF. SIBI 058). Parecer SPDI 007/2018.

132

O Prof. Dr. Leandro Faria, Secretária da SPDI disse que a proposta de adequação da estrutura

133

do SIBI consiste na criação da Coordenadoria de Produção Científica, que será a unidade

134

responsável pela gestão do Portal de Periódicos da UFSCar, do Repositório Institucional, do

135

Repositório de Dados e pela Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais

136

(CPOI). Em seu parecer o Secretário da SPDI disse favorável a proposta do SIBI, porém sugere

137

alteração de Coordenadoria para Departamento de Produção Científica, que ficaria vinculado à

138

Divisão de Tecnologia e o deslocamento da CPOI, atualmente vinculada à Reitoria para vínculo

139

com a nova unidade. Sobre a incorporação da EDUFSCar ao SIBI trará maior integração entre

140

unidades da universidade voltadas para a divulgação do conhecimento além da EDUFSCar

141

poder usufruir da estrutura do SIBI e das bibliotecas nos quatro campi para apoiar sua

142

atuação e ampliar a divulgação das publicações da Editora. A Profa. Dra. Maria de Jesus

143

manifestou preocupação com a incorporação da Editora ao SIBI, a Editora tem particularidades

144

e segue uma política própria nacional, elas se conversam entre si, acha que se perderia muito

145

com esta mudança da Editora. Disse ter dificuldade de visualizar no documento a editora

146

inteira ligada ao SIBI, onde irão garantir o processo acadêmico de decisão, de conhecimento

147

de política que não é da natureza do SIBi , acha que é uma discussão diferente. A Presidência

148

esclareceu que o Conselho da Editora é representando por todas as áreas e todo o lado

149

acadêmico vai ser preservado, o que muda é a vinculação, hoje a Editora é vinculada a Reitoria

150

e se aprovada a mudança, será vinculada ao SIBI, que também tem um conselho para poder

151

estar conduzindo tudo isto. O Regimento da EDUFSCar não será alterado. O Prof. Dr.

152

Roniberto, diretor do SIBI disse ter visitado a UNICAMP, UNESP e a Federal da Bahia, na

153

UNICAMP a Editora está indo para a Biblioteca Central, é um movimento mundial, os

154

bibliotecários se envolvendo no meio editorial. Colocado em votação o CoAd aprovou por

155

unanimidade a nova estrutura organizacional do SIBI que consiste em: Criar o Departamento

156

de Produção Científica (DePC) vinculado à Divisão de Tecnologia (DiT) do SiBI; - Alterar a

157

vinculação da Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais (CPOI), da Reitoria

158

para o DePC; - Alterar a vinculação da Editora da UFSCar (EdUFSCar), da Reitoria para o SIBi,

159

incluindo a Coordenadoria de Administração, Finanças e Contratos (CAFC) e o Departamento

160

de Produção Editorial (DePE) .

161

1.10 – Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2019 – Projeção Orçamentária para a UFSCar

162

em 2019.
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163

A Presidência explicou que a apresentação sobre o PLOA é para que os conselheiros tenham

164

ciência do que será o orçamento para 2019, lembrando tratar-se de uma projeção pois o

165

orçamento ainda não foi aprovado pelo Congresso. No início do ano irão apreciar a Lei

166

Orçamentária anual de 2019 – LOA. O Prof. Dr. Márcio Merino, Pró-Reitor de Administração

167

disse tratar-se de uma projeção, não há números exatos da receita e nem da execução de

168

2018, teoricamente 2018 não tem nada a ver com 2019 em termos de orçamento público, mas

169

como a UFSCar tem um déficit de R$ 3 milhões, que vai para o ano seguinte e interfere no

170

orçamento de 2019. Parte deste déficit é de recurso próprio, R$ 1,4 milhão que estava previsto

171

mas não entrou no orçamento e o restante é do RU que não teve seu aumento concretizado

172

como previsto. Por conta deste déficit a distribuição para os centros acadêmicos, que foi

173

programada em três parcelas não aconteceu, foi liberada somente a primeira parcela de

174

custeio, a de investimento foi liberada parcela única. Alguns Centros na expectativa de que

175

receberiam as outras duas parcelas empenharam os recursos para usar no ano seguinte em

176

despesas genéricas, porém isto é ilegal e está sendo recolhido. O recurso disponibilizado é

177

para ser usado durante o ano e se não utilizado ele é recolhido. Tentará melhorar o processo

178

de compras, do didático, das aulas práticas, de equipamentos, irão oferecer condições de fato

179

para executar e se planejar. Apresentou detalhadamente um conjunto de tabelas contendo

180

dados relativos à execução orçamentária de 2018 e a projeção orçamentária da UFSCar para

181

2019, baseada na PLOA de 2019, demonstrando a falta de recursos de modo geral para custeio

182

da Universidade, com previsão geral de custeio em R$ 67.730.000,00 e previsão de receitas de

183

R$ 60.739.019,00, ou seja, déficit aproximado de R$ 7 milhões. O orçamento total para a

184

universidade proposto para 2019 é de R$ 632 milhões sendo: - Regime de previdência R$ 63

185

milhões, Ativos civis R$ 343 milhões, Previdência de Inativos R$ 135 milhões, restando o

186

recurso de custeio que é usado para as despesas do dia-a-dia e de investimento que totaliza R$

187

2,2 milhões, que será usado para alguns reparos prediais e um básico de equipamentos. Para o

188

Programa Nacional de Assistências Estudantil, PNAES, fonte 4002, recursos previstos no valor

189

de R$ 10.040.554,00 e despesas estimadas em R$ 15.950.000,00 (relativos a bolsas-ProACE R$

190

8,9 milhões, RU-ProACE R$ 3,3 milhões, RU não bolsistas R$ 3.750 milhões). Com relação aos

191

Recursos Próprios (RP), que são arrecadados por alguns departamentos, estarão publicando

192

uma norma específica visando a perda do recurso quando este chega nos meses de novembro

193

e dezembro e não há tempo suficiente para usá-lo. A ideia é a universidade usar todo o

194

recurso que chegar no segundo semestre e repor com recurso do ano seguinte. O teto para

195

arrecadação de RP é de R$ 6.581.533,00, mas este ano o RP foi de R$ 4 ,5 milhões, não tem

196

garantia de que chegará aos R$ 6,5 milhões. Após apresentação, esclareceu os

197

questionamentos do plenário. A Presidência disse que a preocupação com a manutenção dos
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198

alunos é grande, o edital de assistência estudantil quando publicado deverá ser condicionado

199

aos recursos disponíveis. Salientou que os Reitores estão se esforçando para tentar resolver a

200

questão do aumento do PNAES entre outras questões. A Profa. Dra. Sheyla Serra, diretora do

201

CCET disse ser esta sua última reunião como membro deste conselho, agradeceu a todos e à

202

administração e espera que este Conselho continue se esforçando e fazendo as divulgações

203

necessárias para que consigam trabalhar melhor no ano de 2019, principalmente os diretores

204

de centro que enfrentam muitas dificuldades. Desejou a todos um ótimo Natal e um ótimo ano

205

de gestão. O Prof. Leonardo Andrade, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, disse

206

que atualmente o recurso do PNAES não é suficiente para atender toda a demanda da

207

assistência estudantil, a UFSCar tem um histórico memorável da assistência estudantil, é uma

208

ação que sempre esteve presente e que qualquer ação contrária terá impacto direto na

209

formação dos alunos e, consequentemente no futuro, irão sentir este impacto negativo para a

210

universidade. Deixa como orientação para o ConsUni a necessidade de um acréscimo de R$ 2

211

milhões para a fonte orçamentária 4002 (PNAES) , se ele não puder ser oriundo de outra fonte

212

orçamentária que se busque recursos junto ao MEC ou qualquer outro órgão ou que se

213

transfira de alínea da 20RK (funcionamento das IFES) para a 4002 (assistência estudantil) para

214

que não se incorra em risco e a permanência estudantil não seja afetada. A Sra. Presidente

215

registrou o esforço de toda a equipe da ProAd, dos Secretários, Prefeitos Universitários pelos

216

ajustes feitos que diminuíram as despesas de R$ 36 para R$ 32 milhões. O Prof. Dr. Prof.

217

Márcio Merino disse que irá apresentar no ConsUni esta proposta e sua sugestão é que no

218

início de fevereiro reative as reuniões dos conselhos. Agradeceu as palavras da Reitora pelo

219

trabalho da ProAd, estendeu este agradecimento à SIn, a ProACE, e ProGrad pela colaboração,

220

foi de fato uma ação conjunta envolvendo várias unidades.

221

2 – EXPEDIENTE

222

2.1 – Comunicações da Presidência

223

A Presidência deu os seguintes informes:

224

- Agendas. Por determinação da CGU as agendas dos pró-reitores, diretores de centro,

225

diretores de campus e chefes de unidades devem ser divulgadas nos respectivos sites. Esta

226

determinação se estende também aos professores que devem divulgar suas atividades nos

227

sites dos seus departamentos. Fará um comunicado estendendo esta informação a todos.

228

- Barragem do Lago. O trânsito de veículos na ponte da barragem continuará interditado

229

principalmente por conta das chuvas de verão. O projeto com as ações para resolver esta

230

questão da barragem está em andamento.
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231

- Recesso de final de ano. Foi divulgada Portaria estabelecendo o recesso entre os dias 22/12

232

a 04/01. As atividades retornam normalmente dia 07/01/2019.

233

- As contas de 2017 foram aprovadas sem nenhuma ressalva, fato muito importante para a

234

universidade

235

2.2 – Comunicações dos Membros

236

- Pró-Reitor de Administração, Prof. Márcio Merino informou que foi assinado contrato com

237

uma construtora para manutenção predial tanto para as manutenções do dia a dia como

238

reformas maiores, com limitações, como uma adequação de espaço.

239

- Pró-Reitora de Pós-Graduação, Profa. Audrey Borghi, sobre os programas de pós-graduação

240

sem secretária, tem feito um movimento dentro do Conselho de Pós-Graduação, que tem sido

241

cobrado pelos programas que várias secretarias não tem servidores, estão descobertas. O

242

estudo feito pela ProPG prevê o trabalho das secretarias ampliadas, secretarias que possam

243

ser gerenciadas de maneira mais horizontal, com procedimentos unificados, reduzir a força de

244

trabalho interna ampliando o suporte de tecnologia, mas para isso acontecer precisa do apoio

245

dos diretores de centro. Se disponibiliza a ir aos centros apresentar este novo modelo.

246

Entende que é de competência dos Conselhos de Centro decidir sobre seus espaços

247

administrativos e também a força de trabalho.

248

- Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Prof. Dr. Itamar Lorenzon, com relação aos próximos

249

concursos públicos para a carreira técnico administrativa em educação na UFSCar, será

250

realizado um sorteio das vagas reservadas aos candidatos com deficiência e candidatos negros,

251

visando atender a legislação atual para concursos públicos.

252

- Ponto Eletrônico. Prazo correndo para que todos os órgãos federais façam controle de

253

frequência por meio eletrônico, será um software por computador, o prazo para implantação

254

está próximo. Terão que ver as especificidades da universidade para que não cause impactos.

255

Não é uma iniciativa UFSCar, é uma imposição de legislação federal.

256

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores

257

conselheiros, declarando encerrada a presente reunião e desejando a todos um feliz natal e

258

um ano novo com muita paz, saúde e motivação e eu, Adriane C. de Oliveira Garcia, na

259

qualidade de secretária, redigi a presente ata que assino, _____________________________

260

após ser assinada pela Presidência e demais membros presentes.
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261

Profa. Dra. Wanda Ap. Machado Hoffmann

262

Prof. Dr. Ronaldo C. Faria

263

Prof. Dr. Leonardo A. de Andrade

264

Prof. Dr. Luiz Fernando Takase

265

Sr. Alex Elias Carlino

266

Sra. Maria Estela A. P. Canevarolo

Prof. Dr. Marcelo N. Schlindwein

267

Profa. Dra. Maria da Graça G. Melão

Profa. Dra. Maria de J. Dutra Reis

268

Profa. Dra. Marystela Ferreira

269

Prof. Dr. Luiz Manoel de M. C. Almeida

Prof. Dr. Fabrício T. Paziani

270

Profa. Dra. Patrícia M. da Conceição

Prof. Dr. Térsio Guilherme de S. Cruz

271

Grad. Matheus Mesquita V. Ramos

272

Silmara H. Capovilla

Prof. Dr. Ademir D. Caldeira

Profa. Dra. Audrey Borghi E Silva

Prof. Dr. Márcio M. Fernandes

Prof. Dr. Itamar Ap. Lorenzon

Sra Claudete Schiabel

Prof. Dr. Roberto Ferrari Jr.

Profa. Dra. Maria Iolanda Monteiro

Sr. Rogério José H. Mello Ribeiro

Prof. Dr. Leandro I. Lopes de Faria

Prof. Dr. Emerson M. Arruda

Sr. Erick Lázaro Melo
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Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara

Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues

Grad. Beatriz Alice S. de Souza

Cristina Ap. Motta

Profa. Dra. Sheyla Mara B. Serra

Prof. Dr. Marcos Arduim

Pós-Grad. Natália B. Tossini

