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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1 

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

 3 

Data e horário:  12/11/2021 – 9h  via google meet 4 

Presidência: Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira  5 

Secretaria: Adriane C. de Oliveira Garcia 6 

Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa. 7 

A Sra. Presidente congratulou e agradeceu a participação de todos(a) os(a) representantes do 8 

colegiado e os(a) convidados(a). Justificou a ausência de interpretes de libras na transmissão 9 

da reunião, em face de pequena disponibilidade de interpretes na Instituição, com prioridade 10 

para atividades acadêmicas realizadas no ensino não presencial, ENPE. Posses: Deu posse e 11 

boas vindas aos novos representantes junto ao CoAd : Profa. Dra. Amanda Dourado S. 12 

Fernandes, representante suplente  do Conselho do Centro de Ciências  Biológicas e da Saúde 13 

– CCBS;  Profa. Dra. Estela Maris Pereira Bereta, representante efetiva do Conselho do Centro 14 

de Ciências Exatas e de Tecnologia; -  as Profas. Dra. Maria Cecília Luiz e Debora Cristina M. 15 

Pinto, representante efetiva e suplente respectivamente, do Conselho de Centro de Educação 16 

e Ciências Humanas -  CECH. 17 

1 – APRECIAÇÃO DE ATAS 18 

Foi aprovada por unanimidade a ata da 59ª reunião ordinária de 10/09. 19 

2. EXPEDIENTE 20 

2.1 – Comunicações da Presidência 21 

- PLN 17/2021. Foi aprovado no dia 11/11/2021 pelo Congresso alguns PLN´s, entre eles o 22 

PLN 17, que garante o pagamento das bolsas Pibid até o mês de dezembro, além de outras 23 

bolsas de apoio ao ensino básico da CAPES.  24 

- Incêndio na UFSCar. Com relação ao incêndio ocorrido em Setembro, informou que foi criado 25 

um comitê emergencial e a Pró-Reitoria de Administração está trabalhando no processo para 26 

contratação de serviço de limpeza da área que foi atingida pelo incêndio (a maior parte 27 

queimada consiste em eucaliptos). A ideia é fazer um processo de leilão para a venda do 28 

material e na sequencia será iniciada a manutenção dos aceiros. O desfazimento da madeira 29 

passará pela aprovação do ConsUni. Está sendo discutida uma possível parceria com o IBAMA 30 

e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –ICMBio, para atuar de forma 31 

robusta na prevenção e controle de incêndios.   32 

- Orçamento 2021-2022. Até o momento não houve nenhuma recomposição orçamentária e 33 

irão terminar o ano com déficit, mas há a expectativa de aprovação de um PLN para 34 

recomposição do orçamento. Com relação ao orçamento de 2022, esteve em Brasília esta 35 

semana, estiveram reunidos com a Senadora Rose de Freitas (MDB) que é a Presidente da 36 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, e com 37 
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os senadores Wellington Fagundes (PL), relator setorial das receitas e despesas de 2022 da 38 

Educação, Esporte e Cultura do Senado, e Marcelo Castro (MDB), Presidente da Comissão de 39 

Educação, Esporte e Cultura do Senado. Os parlamentares mostraram-se comprometidos em 40 

priorizar os recursos para a Educação. Essa viagem teve também relação com o movimento 41 

dos reitores das universidades paulistas, pela demanda de emenda, a bancada paulista 42 

destinou R$ 50 milhões para a educação em 2022, a UFSCar receberá R$ 10 milhões para 43 

investimentos e teve sua atuação destacada pelos deputados federais Paulo Teixeira (PT) e 44 

Vitor Lippi (PSDB). Esses R$ 10 milhões serão fundamentais para viabilizar as adaptações da 45 

infraestrutura da Universidade para as atividades presenciais. 46 

- ConsUni. Na próxima semana haverá reunião extraordinária do ConsUni que irá tratar do 47 

plano de retomada das atividades presenciais e de outros temas relacionados à pandemia e ao 48 

plano vencendo a COVID. Destacou a importância da participação de toda a comunidade.  49 

2.2 – Comunicações dos Membros 50 

A Profa. Dra. Jeanne Michel, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas fez os seguinte informe: 51 

- Concursos públicos. Em função das restrições impostas pela pandemia, todos os editais de 52 

2020 foram suspensos e vinham trabalhando apenas com o provimento de substitutos, com um 53 

processo seletivo simplificado. A ProGPe está se organizando, tendo em vista uma expectativa 54 

de retorno parcial das atividades presenciais, para voltar a realizar os concursos de provimento 55 

de cargos efetivos, a demanda é grande e a ProGPe tem uma equipe reduzida. Estão 56 

trabalhando com a Procuradoria Federal um modelo de Edital que permita fazer com 57 

segurança jurídica as etapas da prova de uma forma um pouco diferente da tradicional, estão 58 

realizando um planejamento para verificar como irão atender as demandas de realização de 59 

concursos dos departamentos acadêmicos pensando primeiro em priorizar os editais que 60 

haviam sido suspensos em 2020.  Na semana que vem será publicado edital para concurso de 61 

Assistente em Administração, a prova será em abril para poder contratar em Maio. Para a 62 

realização dos concursos, tem conversado com os diretores de centro para estabelecer 63 

prioridades acadêmicas e garantir, para as vagas que não puderem ser providas, a contratação 64 

de professores substitutos.  65 

Prof. Dr. Claudionor Nascimento, com relação à realização de concursos públicos, sugeriu a 66 

publicação de um informe nas unidades da UFSCar, pois trata-se de uma informação 67 

importante para os departamentos. Profa. Dra. Jeanne disse estar pensando em uma forma de 68 

comunicação para controlar a ansiedade das pessoas e talvez chamar uma reunião com os 69 

chefes de departamentos, assim que tiver o parecer da Procuradoria Federal.  70 

Sr. Rogério Fortunato, Prefeito Universitário fez os seguintes informes: 71 

- Está em processo de contratação empresa para serviços de Manutenção: civil e elétrica e de 72 

Jardinagem. 73 
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- GT de obras, que estão fazendo trabalho multicampi referente à proposta de processos de 74 

recebimento de análises e demandas relacionadas ao espaço físico. Desde que a proposta foi 75 

apresentada no CoAd, em setembro, ocorreram várias reuniões nos campi, receberam 76 

sugestões e estão analisando-as para serem incorporadas na proposta. Surgiram algumas 77 

demandas que não são vinculadas ao espaço físico, estão decidindo como resolver. Talvez na 78 

próxima reunião do CoAd já seja possível apresentar a proposta finalizada.  79 

- Sr. Djalma Ribeiro, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis fez os seguintes 80 

informes: 81 

- Revisão da Lei 12711 (Lei de Cotas nas Universidades). A Lei 12711 deveria ser revisada em 82 

2022, no entanto a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que transfere de 83 

2022 para 2032 a revisão do programa especial para o acesso ao ensino superior de 84 

estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que 85 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.  86 

- Informou sobre o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – 87 

FONAPRACE, que acontecerá nos dias 25 e 26/11 em Brasília. Dentre os temas a ser 88 

debatidos estão a revisão da Lei 12711 e o orçamento do PNAES para 2022. No mês de 89 

outubro aconteceu o encontro regional do FONAPRACE e o próximo encontro regional, que 90 

acontecerá em abril de 2022, será na UFSCar.  91 

3- ORDEM DO DIA 92 

Foi solicitado pela Presidência e aprovado pelo plenário a inclusão no assunto 3.1 da pauta, do 93 

item 3.1.7: Análise da minuta de convênio UFSCar nº 01 Plataforma + Brasil, com a FAI. Proc. 94 

nº 019578/2021-19. 95 

Explicou que a referida minuta de convênio tem relação com o item 3.1.3, a UFSCar recebeu 96 

em 2019 recursos na alínea de serviços para construir usinas fotovoltaicas, o que inviabilizou a 97 

construção completa da usina; com a destinação da emenda de bancada de 2021, foi possível 98 

complementar esse recurso para concluir a construção da usina fotovoltaica.  99 

3.1 – Homologação das aprovações dadas ad referendum pela Presidência, abaixo 100 

relacionadas: 101 

3.1.1 – Adesões ao Programa de Docência voluntária: 102 

a) Dr. Diego de Oliveira Martins junto ao Departamento de Engenharia Civil da UFSCar. Proc. 103 

nº 018269/2021-12; 104 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 157. 105 

b) Dr. Bruno Ribeiro Marques junto ao Departamento de Sociologia e ao Programa de Pós-106 

Graduação em Antropologia Social da UFSCar. Proc. nº 016350/2021-69. 107 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 158. 108 
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3.1.2 - Aquisição de material permanente junto à FAI.UFSCar, com recursos de ressarcimento 109 

oriundo de projetos financiado pela iniciativa privada dos seguintes Departamentos: 110 

a) - de Engenharia Mecânica, valor total estimado: R$ 38.688,47. Proc. nº 018480/2021-36;  111 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 159. 112 

b) de Engenharia de Produção-So, valor total estimado: R$ 11.301,31. Proc. nº 019021/2021-113 

69; 114 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 160. 115 

c) de Engenharia de Produção, valor total estimado: R$ 38.031,18. Proc. nº 020425/2021-14; 116 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 161. 117 

d) de Física, Química e Matemática do campus Sorocaba, valor total estimado: R$ 5.612,60. 118 

Proc. nº 020724/2021-41. 119 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 162. 120 

e)  de Engenharia de Materiais, valor total estimado: R$ 16.050,00. Proc. 014727/2021-45. 121 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 163. 122 

3.1.3 – Alteração do plano de trabalho do ProDIn : -"Ampliação do parque de usinas solares 123 

fotovoltaicas na UFSCar", em função do aporte de recursos oriundos de emenda parlamentar 124 

de bancada. Proc. nº 111864/2019-11. 125 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 164. 126 

3.1.4 - Termo Aditivo ao termo de cooperação celebrado entre a CPFL, a UFSCar e a FAI, 127 

referente ao ProDIn: “Eficientização do parque de iluminação e instalação de usina solar 128 

fotovoltaica na UFSCar”, que prorroga vigência contratual até 07/02/2022: 129 

a) Campus São Carlos (Fase II - Área Sul).  Proc. nº 107122/2019-82.  130 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 165. 131 

b) - Campus São Carlos (Fase III - Área Norte).  Proc. nº 107125/2019-16. 132 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 166. 133 

3.1.5 - Indicação da Profa. Dra. Rejane Cristina Rocha para compor o Conselho Editorial da 134 

EDUFSCar, em substituição da Profa. Dra. Luciana Salazar Salgado. Proc. nº 007027/2021-02. 135 

Deliberação exarada em Resolução CoAd nº 41. 136 

3.1.6 - Criar e inserir na estrutura administrativa da UFSCar  todas as Coordenadorias de Curso 137 

e os Programas de Pós-Graduação, nos termos da solicitação encaminhada pela SPDI. Proc. 138 

019627/2021-13. 139 

Deliberação exarada em Resolução CoAd nº 42. 140 
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3.1.7: Análise da minta de convênio UFSCar nº 01 Plataforma + Brasil, com a FAI. Proc. nº 141 

019578/2021-19 142 

Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 169. 143 

A Presidência colocou a análise dos ad referendum 3.1.1 a 3.1.7 em bloco. Após 144 

apreciação, foram homologados por unanimidade dos membros presentes, os ad referendum 145 

autorizados pela Presidência, explicitados nos enunciados dos itens 3.1.1 a 3.1.7.  146 

3.2 – Análise da solicitação encaminhada pelo Conselho do SIBI de criação de um grupo de 147 

trabalho para rediscutir a missão e atuação da Gráfica da UFSCar. Proc. 020090/2021-26 148 

A Presidência passou a palavra a Sra. Emilene Ribeira, Diretora do SIBI em exercício, que 149 

informou que a Gráfica está com número reduzido de servidores e com muitos equipamentos 150 

obsoletos, o que inviabiliza o retorno das atividades. O Prof. Dr. Wilson Alves, diretor da 151 

EDUFSCar disse que sem uma fonte de financiamento a Gráfica não tem como se manter.  152 

Para a EDUFSCar seria muito bom ter um parque gráfico próprio funcionando, mas os custos 153 

para isso estão além da Editora. Por esses motivos a Universidade precisa tomar uma posição 154 

em relação ao seu parque gráfico, é uma decisão estratégica que envolve muitas pessoas, por 155 

isso o SIBI discutiu e deliberou trazer para o CoAd, a proposta de criação de um grupo de 156 

trabalho, com representantes: do SIBI, EDUFSCar, Gráfica, ProAd, ProGPe, ProEx, FAI, para 157 

que possam, em conjunto discutir e apresentar uma proposta. Os conselheiros manifestaram-158 

se apoiando a proposta. Encerradas as manifestações, em regime de votação, o CoAd aprovou 159 

por unanimidade a criação de um grupo de trabalho para rediscutir a missão e atuação da 160 

Gráfica da UFSCar, conforme proposto pelo SIBI Deliberação exarada em Ato Administrativo 161 

CoAd nº 167. 162 

3.3 – Análise da solicitação encaminhada pelo Conselho do Sistema Integrado de Bibliotecas -163 

SIBi de criação de um grupo de trabalho para discussão e proposição de uma Política Editorial 164 

da UFSCar. Proc. nº 020093/2021-60. 165 

O Prof. Wilson Alves disse que esse assunto surgiu de conversas com a diretoria do SIBI e do 166 

Conselho Editorial da EDUFSCar, que tem uma política editorial bem definida, clara, mas 167 

perceberam que há outras unidades na universidade que publicam institucionalmente e a 168 

instituição tem outras necessidades de publicações. Dialogando com diferentes frentes surgiu a 169 

ideia de propor um grupo de trabalho com o intuito de trocar experiências e entender a 170 

particularidade de cada uma dessas frentes e elaborar uma norma que atenda diferentes 171 

processos. O Grupo de Trabalho proposto pelo SIBI teria a participação das seguintes 172 

unidades: EDUFSCar, SIBI, 1 representante de cada Centro ou campus, Secretaria de 173 

Educação à Distância - SEaD, Pró-Reitoria de Pós-Graduação - ProPG, FAI. A Presidência 174 

propôs que seja 1 representante de cada Centro, porque dentro do campus há uma diversidade 175 

de olhares e de áreas, acha importante que os oito centros acadêmicos estejam representados. 176 

Avaliou também a possibilidade de um membro da Pró-Reitoria de Pesquisa - ProPq no grupo. 177 

Foi proposto pela Profa. Jeanne Michell, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e acatado pela 178 
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Sra. Emilene, diretora do SIBI em exercício, a inclusão de um representante da Secretaria de 179 

Planejamento e Desenvolvimento Institucionais - SPDI no grupo, considerando que a Comissão 180 

Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais - CPOI, também vinculada ao SIBi não 181 

está publicando mais os relatórios já há algum tempo e ainda não foi criado seu Conselho. 182 

Encerradas as manifestações, em regime de votação o CoAd aprovou por unanimidade a 183 

criação do Grupo de Trabalho para discussão e proposição de uma Política Editorial da 184 

UFSCar, com a seguinte composição: - 1 representante de cada unidade:  EdUFSCar; SIBi; 185 

ProPG; ProEx; ProPq; SPDI; SEAD; FAI; - 1  representante de cada Centro: CCET, CECH, 186 

CCBS, CCA, CCTS, CCGT, CCHB, CCN.  Deliberação exarada em Ato Administrativo CoAd nº 187 

168:  188 

3.4 – Alteração da nomenclatura da Secretaria da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 189 

Estudantis para Secretaria de Apoio da ProACE, com a sigla SA/ProACE. Proc. nº 190 

016977/2021-10. 191 

O Sr. Djalma Ribeiro, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis disse tratar-se de uma 192 

adequação de nomenclatura e também um ajuste para a substituição da titular da Secretaria 193 

quando necessário, como já foi aprovado por este Conselho em outras Pró-Reitorias. Não 194 

havendo manifestações, em regime de votação o CoAd aprovou por unanimidade a alteração 195 

da nomenclatura da Secretaria da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis para 196 

Secretaria de Apoio da ProACE. Deliberação exarada em Resolução CoAd nº 43. 197 

3.5 – Análise da proposta de adequação da estrutura administrativa da Pró-Reitoria de 198 

Administração referente à criação de estrutura departamental nas Coordenadorias da ProAd. 199 

Proc. nº 020337/2021-12. 200 

A Sra. Edna Hércules, Pró-Reitora de Administração disse tratar-se de uma adequação, a 201 

ProAd vem trabalhando em rede e tem dez Coordenadorias e sua estrutura está um pouco 202 

diferente das outras Pró-Reitorias. A proposta é excluir das Coordenadorias as vice-203 

coordenadorias adequando-as ao modelo já existente na universidade e aprimorar o trabalho 204 

em rede que já vem sendo desenvolvido. A estrutura apresentada prevê um departamento para 205 

cada coordenadoria: Coordenadoria de Compras – Departamento de Licitações; Coordenadoria 206 

de Contabilidade – Departamento Contábil; Coordenadoria de Contratos – Departamento de 207 

Operações Contratuais; Coordenadoria Financeira - Departamento de Liquidação e 208 

Pagamentos; Coordenadoria de Orçamento – Departamento de Controle e Execução 209 

Orçamentária; Coordenadoria de Patrimônio – Departamento de Incorporação e 210 

Transferências; Coordenadoria de Planejamento e Administração – Departamento de Suporte 211 

Administrativo; Coordenadoria de Suprimentos e Logística – Departamento de Suprimentos. A 212 

proposta é a extinção das vices coordenadorias nas Coordenadorias e a criação de unidades 213 

organizacionais processuais que tenham definidos “gerentes de processos específicos” e as 214 

funções gratificadas que pertencem hoje as vice coordenadorias passarão para os chefes dos 215 

novos departamentos. Com essa mudança haverá atribuições das funções, possibilidade de 216 

substituição nos casos de necessidade de afastamento.  Não havendo manifestações, em 217 
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regime de votação, o CoAd aprovou por unanimidade a adequação da estrutura administrativa 218 

proposta pela  Pró-Reitoria de Administração  referente à criação de estrutura departamental 219 

nas Coordenadorias da ProAd. Deliberação exarada em Resolução CoAd nº 44. 220 

3.6 – Análise da proposta de alteração da vinculação da Editora da UFSCar – EDUFSCar e 221 

suas unidades, do SIBi, para o Gabinete da Reitoria. Proc. 020088/2021-57. 222 

A Presidência informou que este tema foi discutido antes de assumir a gestão da universidade 223 

com olhar de que a Editora dentro do SIBI havia perdido seu protagonismo. A Editora da 224 

UFSCar é muito importante e foi muito mais no cenário nacional e merece ter mais 225 

protagonismo e vinculá-la à Reitoria seria a forma correta. O Prof. Dr. Wilson Alves disse que a 226 

Editora desde a sua criação esteve vinculada à Reitoria e teve uma experiência ao longo da 227 

última gestão de vinculá-la ao SIBI.  Após seu primeiro ano frente à Direção da Editora, a 228 

avaliação dos servidores é que o trabalho não caminhava a contento, por outro lado encontrou 229 

muitos pontos de contato entre o trabalho da Editora e o da Biblioteca que se resolve melhor 230 

através da relação dessas unidades. Estando vinculada ao SIBI a Editora tem menos 231 

autonomia. O Conselho Editorial e todas as pessoas envolvidas com o SIBI e a Editora estão 232 

de acordo com a desvinculação da Editora do SIBI. Em regime de votação, o CoAd aprovou 233 

por unanimidade a alteração da vinculação da Editora da UFSCar – EDUFSCar e suas 234 

unidades, do SIBI para o Gabinete da Reitoria. Deliberação exarada em Resolução CoAd nº 235 

45.  236 

3.7 – Análise da proposta de alteração da vinculação da Rádio UFSCar da ProEx para a 237 

Coordenadoria de Comunicação Social. Proc. 020977/2021-14. 238 

A Presidência informou que na gestão anterior a Rádio UFSCar teve toda sua gestão ditada 239 

pela FAI e foi uma discussão que, como conselheira, provocou por diversas vezes, mas o 240 

debate, infelizmente, não aconteceu. A FAI criou uma diretoria de comunicação que era 241 

responsável pela condução dos trabalhos da rádio., sem uma orientação dos interesses diretos 242 

da UFSCar. No entanto, sempre se identificou como muito importante a existência de uma 243 

estrutura institucional, participativa e ampliada, que desse suporte à Rádio, mantendo a 244 

operacionalização via FAI, porque a Rádio é uma concessão da FAI. A gestão atual tem 245 

clareza de ter um colegiado superior para dar suporte e garantir a representatividade nos 246 

processos da Rádio, considerando a proposta de comunicação integrada entre a 247 

Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, o próprio Instituto da Cultura Científica - ICC e 248 

a Comunicação da FAI, pareceu mais adequado que a Rádio fosse vinculada à CCS e não 249 

mais à ProEx, que na época acolheu a Rádio de forma provisória. A Profa. Dra.  Mariana Luz, 250 

diretora da CCS  disse que a Rádio é uma concessão da FAI, mas é uma rádio educativa da 251 

UFSCar. A proposta que vem sendo discutida ao longo deste ano, de vincular a Rádio à CCS é 252 

porque entendem que a Rádio é uma unidade de comunicação.  A natureza administrativa da 253 

Rádio é um papel de comunicação e faria todo o sentido ser vinculada à CCS.  Paralelamente 254 

a esse pedido, há dois processos que estão correndo, um GT Rádio UFSCar, onde discutirão o 255 

processo politico editorial da Rádio, a ideia é que esse GT possa organizar as discussões com 256 

a comunidade e posteriormente apresentar um novo projeto da Rádio para os colegiados. 257 
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Outro processo, ainda no início, é a discussão da política da comunicação da UFSCar, previsto 258 

para durar dois anos, irão consultar outras universidades sobre esse processo. A Profa. Dra. 259 

Ducinei Garcia, Pró-Reitora de Extensão acrescentou que levou como informe ao Conselho de 260 

Extensão -CoEx à mudança de vinculação da Rádio para a CCS e não houve manifestação 261 

contrária, há concordância do CoEx para esse movimento óbvio.  A Presidência agradeceu 262 

pelo apoio do Conselho de Extensão. Em regime de votação o CoAd aprovou por unanimidade 263 

a proposta de alteração da vinculação da Rádio UFSCar da ProEx para a Coordenadoria de 264 

Comunicação Social. Deliberação exarada em Resolução CoAd nº 46. 265 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos 266 

senhores(a) conselheiros(a), declarando encerrada a presente reunião, da qual, eu, Adriane 267 

Cristina de O. Garcia,  secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada pela 268 

Sra. Presidente e demais membros  presentes.  269 

Profa. Dra. Ana Beatriz  de  Oliveira       Prof. Dr. Daniel R. Leiva      Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini       270 

Profa. Dra. Ducinei Garcia         Prof. Dr. Rodrigo C. Martins         Edna Hércules Augusto 271 

Djalma Ribeiro Jr.           Profa. Dra. Jeanne Liliane M. Michel         Prof. Dr. Márcio Luis L. Viola       272 

Profa. Dra. Adriana B. Feliciano      Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento             273 

Prof. Dr. Fernando A. Vasilceac      Rogério Fortunato Jr.        Ademir P. Arruda Jr. 274 

Prof. Dr. Pedro Carlos Oprime          Prof. Dr. Márcio W. Paixão      Profa. Dra. Erica Pugliesi 275 

Profa. Dra. Luciana M. Gonçalves      Prof. Dr. Guillermo A. L. Villagra      Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara 276 

Profa. Dra. Maria da Graça G. Melão      Profa .Dra. Ana C. Juvenal da Cruz     Profa. Dra. Marystela Ferreira       277 

 Prof. Dr. André C.A. dos Santos      Prof. Dr. Rodrigo V. Rodrigues       Profa. Dra. Giulianna R. Carmassi      278 

Profa. Dra. Amanda D. Souza A. Fernandes      Profa. Dra. Maria Cecília Luiz      Profa. Dra. Eliana A.  Simabukuro 279 

Prof. Dr. José César Cruz       Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho      Daniel P. Moretti 280 
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Também estiveram presentes:  Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis      Sra. Izaura do C. Alcoforado 281 

Sra. Wânia Maria Recchia      Prof. Dr. Emerson M Arruda      Sr. Antonio Roberto de Carvalho 282 

Suenylse Antunes Pires (diretoria Campus Sorocaba) 283 


