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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da 210ª Reunião Ordinária 2 

Data e horário: 24/04/2015 – 09:00 horas 3 
Local: Anfiteatro da Reitoria  4 
Presidência: Prof. Dr. Adilson Jesus A. de Oliveira 5 
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete 6 
Membros presentes: Conforme lista de assinaturas anexa. 7 

1. APRECIAÇÃO DE ATAS 8 
Foram aprovadas, com as correções solicitadas,  as atas da 206ª e 209ª 9 

reuniões ordinárias, realizadas em 31/10/2014 e 27/03/2015, respectivamente.  10 

2. EXPEDIENTE 11 
2.1. Comunicações da Presidência  12 
Inicialmente, o Sr. Presidente em exercício justificou a ausência do Prof. Dr. 13 
Targino de Araújo Filho nesta sessão, por encontrar-se em trânsito, retornando 14 
de reunião do Conselho Pleno da ANDIFES, realizada em Brasília.  15 
Posses: Registrou as boas vindas aos novos membros junto ao Conselho 16 
Universitário: Prof. Dr. Luis Carlos Trevelin na qualidade de representante 17 
suplente do Conselho do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia; Profa. Dra. 18 
Lara Ferreira dos Santos, como representante suplente do Conselho do Centro de 19 
Educação e Ciências Humanas.  20 

2.2. Comunicações dos Membros 21 
Prof. Dr. Néocles Alves Pereira, Pró-Reitor de Administração. 1. Orçamento. 22 
Tradicionalmente, até aprovação da Lei Orçamentária Anual, LOA, pelo 23 
Congresso,  as universidades recebem mensalmente 1/12 dos recursos previstos 24 
no projeto de lei; no entanto, neste ano, as instituições receberam, no período de 25 
janeiro a março, o equivalente a 1/18 do total previsto para o ano; em abril, por 26 
gestões da ANDIFES, o repasse foi de  1/12, o que se repetirá  no mês de maio, 27 
conforme estabelecido por decreto, minimizando assim, as dificuldades para 28 
processar as demandas típicas da Universidade. No orçamento para 2015 29 
aprovado  pelo Congresso no final de março e recentemente sancionado pela 30 
Presidenta, verifica-se a manutenção dos valores para educação constantes do 31 
Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA; entretanto, vêm sendo veiculado 32 
extensivamente pela mídia que haverá um forte contingenciamento, o qual será 33 
publicado no  final do mês maio, por meio de decreto, ocasião em que poderá ser 34 
verificado de quanto será o corte para cada Ministério, lembrando, no entanto, o 35 
corte de recursos ocorrido no final de 2014.  No âmbito da UFSCar, após longa 36 
análise realizada na ProAd em conjunto com a Reitoria, a administração superior 37 
adotou algumas medidas e uma delas é que para os gestores da administração 38 
(equipe ampliada) serão disponibilizados para 2015 valores idênticos àqueles de 39 
2014; com relação aos demais  gestores, ainda não há posição. 2. Câmara de 40 
Assessoramento Técnico de Materiais e Compras, CATMaC. No dia 07/04 foi 41 
realizada a primeira reunião desta Câmara Assessora do Conselho de 42 
Administração, criada por este Conselho no final de 2014. Dentre os assuntos 43 
discutidos, destacou a descentralização da abertura de processos, cuja 44 
implantação atribuirá competência a várias unidades acadêmicas e 45 
administrativas para autuarem seus processos; para isso, ocorrerá 46 
capacitação/treinamento do pessoal acerca dos procedimentos inerentes à 47 
abertura de processos, bem como a elaboração de normas que concretize e 48 
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detalhe referida descentralização.  3. Recisão de contratos de  limpeza para os 49 
Campi Araras e São Carlos. Informou que ambos foram tratados de maneira 50 
cautelosa, mas especificamente quanto ao contrato de São Carlos, em 51 
agosto/2014, no vencimento do contrato,  havia sido realizada uma  revisão 52 
cuidadosa, à luz da legislação vigente e de forma muito transparente,  no sentido 53 
de humanizar o contrato existente, o qual era objeto de constantes reclamações  54 
por parte das colaboradoras, bem como a exigência de que a empresa honrasse 55 
com seus compromissos trabalhistas. No entanto, após várias ações, tomadas 56 
sempre de maneira colaborativa e com o envolvimento de representantes das 57 
colaboradoras, o contrato foi rescindido,  tendo o Grupo Provac Drim assumido a  58 
parte da  limpeza  no Campus São Carlos, até conclusão do  processo licitatório 59 
para novo contrato. A partir daí, várias manifestações ocorreram por parte das 60 
colaboradoras  do contrato anterior, em função do desejo de serem recontratadas 61 
pela empresa que estava assumindo. Assim, por várias vezes foi explicado às 62 
colaboradoras anteriores, bem como ao Sintufscar  e ao Sindicato a que estão 63 
vinculadas, que a UFSCar não tinha como impor à empresa que estava 64 
assumindo, a contratação das pessoas que estavam no contrato anterior, pois o 65 
processo de seleção é de responsabilidade da empresa. No entanto, mesmo ciente 66 
de que a UFSCar não pode indicar ou determinar quem a empresa deveria 67 
contratar,  informou ter contatado os diretores da empresa que assumiu o 68 
serviço de limpeza, solicitando que fosse  considerada a contratação das pessoas 69 
que já atuavam na Instituição, levando em consideração o bom trabalho 70 
executado por elas e o relacionamento das mesmas nas unidades. Comentou que 71 
apesar de todo o trabalho cuidadoso, em que a comunidade foi comunicada 72 
passo a passo sobre o desdobramento de todo o processo, o Sintufscar emitiu 73 
uma carta informando a insensibilidade por parte da administração com relação 74 
às colaboradoras da De Mundi. Disse ter se sentido muito indignado com o teor 75 
da carta, pois a mesma não correspondia aos reais fatos ocorridos.  4. Emenda 76 
da Deputada Iara Bernardi. Informou ter recebido telefonema da Deputada, que 77 
havia sido informada por uma servidora técnica-administrativa do Campus 78 
Sorocaba, que a emenda concedida por ela àquele Campus em 2014 estava sendo 79 
utilizada para outros fins; portanto, questionou  a destinação dos recursos da 80 
emenda no valor de R$ 1,2 milhão, destinada à área de vivência (Sintufscar – R$ 81 
300 mil) e o restante para atender  demandas da ProACE e do Museu de História 82 
Natural. Para estas duas últimas demandas, em reunião realizada com o Pró-83 
Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Geraldo Costa Dias Junior, e o 84 
Prof. Dr. André Cordeiro A. dos Santos, acordou-se dividir o montante em partes 85 
iguais, sendo que o saldo restante relativo ao projeto para o Museu seria 86 
recomposto  para atender as demandas inicialmente previstas  pela ProACE. 87 
Explicou, ainda, que devido à impossibilidade de licitar a obra relativa à 88 
construção da área de vivência em 2014, devido a uma série de erros no projeto 89 
enviado pela entidade, seguindo a prática utilizada pala Universidade, de 90 
empenhar recursos em contratos como energia elétrica ou outro, para evitar 91 
perda no final do ano, tal recurso foi empenhado em um determinado contrato 92 
para garantir os recursos na Instituição. Portanto, tudo foi devidamente 93 
esclarecido à Deputada, de que a informação que havia sido repassada à ela não 94 
procedia.  95 

Prof. Dr. Paulo Teixeira Lacava, Vice-Diretor do CCBS. Informou sobre a solicitação 96 
encaminhada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH/MEC, 97 
de cessão de servidores para atuarem no Hospital Escola da UFSCar, sendo que, 98 
após consulta aos departamentos da área de saúde, a solicitação foi prontamente 99 
atendida e referendada em reunião do Conselho de Centro do CCBS. A 100 
Presidência complementou informando que este procedimento têm sido adotado 101 
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pela EBSERH em todas as universidades; os docentes atuam no Hospital, sem 102 
prejuízo de suas  atividades acadêmicas.  103 

Profa. Dra. Claudia Raimundo Reyes, Pró-Reitora de Graduação.  1. Conforme 104 
deliberação do Colégio de Pró-Reitores de Graduação, em reunião realizada no 105 
dia 14 /04 p.p., foi encaminhada carta ao Ministro da Educação  solicitando que 106 
os cursos de educação a distância voltassem a ser vinculados à SESu e 107 
deixassem  de ser projeto. No âmbito da UFSCar, por meio da ProGrad, 108 
Secretaria de Educação a Distância e coordenação da UAB, algumas ações estão 109 
sendo articuladas com objetivo de encaminhar um único posicionamento em 110 
fóruns como Unirede e outros. 2. Com a posse do Prof. Dr. Jesualdo Pereira 111 
Farias junto  à SESu, a UFSCar assumirá a presidência do Colégio de Pró-112 
Reitores de Graduação, CoGrad; assim, para a pauta da próxima reunião do 113 
CoGrad está prevista a recepção do Prof. Jesualdo como Secretário da SESu,   114 
ENEM, rumos da EaD, mobilidade e programa de apoio  acadêmico, além de 115 
receber o Fórum de Pró-Reitores de  Extensão para discutir a questão relativa à 116 
destinação de percentual (10%) de recursos da extensão aos cursos de 117 
graduação. 118 

Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas. No último dia 119 
15/04 foi realizada reunião entre o Grupo de Trabalho constituído pela Andifes 120 
(3  reitores e 3 pró-reitores de gestão de pessoas, da qual participa enquanto 121 
Presidente do Forgepe)  e Procuradoria-Geral Federal (PGF/AGU), para debater  122 
demandas jurídicas das Universidades Federais, bem como intensificar o diálogo 123 
entre as partes e  alinhar entendimentos que otimizem o assessoramento e 124 
consultoria em matérias em que existem dúvidas na aplicação da lei. Informou 125 
que a  Procuradoria Geral Federal tem um grupo de acompanhamento das 126 
universidades, dividido em três sub-grupos de assuntos críticos, a saber: um que 127 
trata de licitações e contratos, outro de convênios – basicamente relacionados às 128 
fundações de apoio - e um outro que trata de pessoal. Na reunião, foram 129 
elencados pelos representantes da Andifes vários pontos críticos na área de 130 
pessoal para todo o sistema federal, como: incentivo à qualificação, concessão de 131 
insalubridade e periculosidade, aposentadoria, dentre outros. Comentou que, de 132 
forma geral,  a reunião foi muito produtiva e espera-se avançar  em alguns dos 133 
pontos que tanto o movimento sindical  quanto a Andifes vêm  questionando há 134 
bastante tempo.   135 

Geraldo Costa Dias Júnior, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. 1. 136 
Informou que por meio da ProACE e do grupo de pesquisas da Profa. Dra. Vera 137 
Alves Cepeda, DCSo, está sendo realizado a nível nacional, o levantamento do 138 
perfil das instituições federais na área de assistência estudantil; a coleta das 139 
informações se dará por meio de um questionário em que deverá ser preenchido 140 
pelas IFES até o próximo dia 30. Este se constitui no primeiro estudo  sobre o 141 
perfil das instituições nessa área e possibilitará  uma gama de informações 142 
significativas  que todas as  instituições federais poderão utilizar. O Estudo será 143 
apresentado no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 144 
Estudantis, FONAPRACE, no mês de maio.   2. Quanto à emenda da Dep. Iara 145 
Bernardi, complementou  informando que não haverá nenhum  prejuízo com a 146 
utilização dos recursos advindos da emenda destinada pela deputada, e se 147 
houver necessidade, a ProACE complementará os recursos na área de assistência 148 
estudantil, de forma a cumprir os compromissos assumidos com os alunos do 149 
Campus Sorocaba.  150 

Prof. Dr. Jozivaldo P. G. de Morais, Diretor do CCA. Lembrando da anuência deste 151 
colegiado, em sua  208ª reunião ordinária, para que o Serviço de Água, Esgoto e 152 
Meio Ambiente de Araras (SAEMA) iniciasse os procedimentos legais visando a 153 
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obtenção da outorga pelos órgãos estaduais competentes para utilização de parte  154 
do volume de água  do reservatório  localizado no campus Araras da UFSCar, 155 
para abastecimento do município devido à crise hídrica da região, comentou que, 156 
devido à intensificação das chuvas no mês de março, não foi preciso a utilização 157 
da água do  reservatório do Campus por aquele órgão municipal. No entanto,  158 
considerando que não foi previsto por parte da UFSCar o estabelecimento de 159 
prazo para esta outorga temporária, possivelmente este assunto retorará a este 160 
Conselho, caso haja nova crise no abastecimento de água no município.  161 

3. ORDEM DO DIA 162 
3.1. Homologação dos ad referendum  a seguir especificados, relativos a  163 

afastamento do País do Prof. Dr. Targino de Araujo Filho:  164 
 - no período de 12 a 16/04/2015, para participar da Reunião do Comitê 165 
de Seguimento ALC-EU (América Latina e Caribe-União Européia), em Bruxelas, 166 
Bélgica. Ato ConsUni nº 217.  167 
 - no período de 26 a 29/04/2015, para participar do Fórum ‘Reformas 168 
Universitárias e Novos Desafios na Região’ e da LXVII Reunião do Conselho de 169 
Reitores da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), em 170 
Santiago, Chile. Ato ConsUni nº 216. 171 
 Após análise, foram homologados por unanimidade dos membros 172 
presentes, os ad referendum acima especificados.   173 

3.2. Regulamento para o processo de avaliação de desempenho para fins de 174 
progressão e de promoção dos docentes da carreira do Magistério Superior 175 
da UFSCar. Proc. nº 2312/2014-08. Discussão relativa à progressão de 176 
professores contratados em regime de tempo parcial.  177 

O Sr. Presidente lembrou que na  última reunião deste colegiado foi 178 
concluída a análise da minuta em tela, mas, considerando a solicitação relativa à  179 
discussão acerca da progressão de professores contratados em regime de tempo 180 
parcial, em particular, em 20 horas semanais, e a falta de quorum específico 181 
para apreciação do assunto, acordou-se pautar tal análise para esta reunião, 182 
com vistas à conclusão da proposta de regulamento.  Em discussão, o Prof. Dr. 183 
Paulo T. Lacava, Vice-Diretor do CCBS, informou que referida demanda foi 184 
levantada por um grupo de docentes do CCBS e considerando a explanação da 185 
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira na reunião anterior, bem como as 186 
argumentações levantadas na ocasião por alguns membros presentes sobre a 187 
questão, o centro entende que a discussão já foi realizada.  Em complementação, 188 
o Prof. Dr. Thiago L. Russo informou que foram realizadas várias  reuniões com 189 
os docentes demandantes, chegando ao consenso de que as argumentações 190 
explicitadas na reunião anterior com relação ao esforço acadêmico estavam 191 
corretas e, que o impedimento de  assumir  cargos administrativos pela 192 
característica da contratação em  tempo parcial, não impossibilita  a promoção 193 
na carreira docente entre as classes A a D,  impossibilitando sim  para a carreira 194 
de professor titular, denominada classe E; assim, registrou a necessidade de 195 
futura discussão para este último ponto.  Mediante informações, e após 196 
elucidação relativa à avaliação da produção intelectual quanto à pontuação para 197 
produtos Qualis/CAPES, pelo Prof. Dr. José Carlos Rothen, Presidente da 198 
Comissão, em virtude de questionamento feito pelo Prof. Dr. Danilo R. D. de 199 
Aguiar, o Sr. Presidente submeteu à votação a minuta de regulamentação para o 200 
processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção dos 201 
docentes da carreira do Magistério Superior da UFSCar, apreciado nas reuniões 202 
do ConsUni realizadas em 19/12/14, 06/03 e 27/03/15, a qual teve sua íntegra 203 
aprovada por unanimidade dos membros presentes.    Após, o Prof. Dr. Mauro 204 
Rocha Côrtes, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas,  registrou a necessidade de 205 
elaborar  um manual que detalhe e explique as normas, para auxiliar os 206 
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docentes na organização da documentação a ser submetida à apreciação das 207 
respectivas comissões que analisarão os pedidos de progressão, bem como 208 
auxiliará as comissões na execução de seu trabalho quanto à aplicação das 209 
normas aqui aprovadas. Para tanto, solicitou apoio do Prof. Dr. José Carlos 210 
Rothen, bem como da comissão responsável pela adequação da presente norma, 211 
presidida por ele.  O Sr. Presidente registrou os agradecimentos ao Prof. Rothen 212 
pelo longo e difícil trabalho realizado, extensivo a toda  comissão.  213 

3.3. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, exercício 2014.  214 
A servidora Wânia Maria Recchia, Coordenadora da Auditoria Interna da 215 

UFSCar, inicialmente informou que a apresentação do Relatório Anual de 216 
Atividades  de Auditoria Interna, RAINT, ao ConsUni é uma atribuição constante 217 
da alteração do Regimento Interno da AudIn, aprovada por este colegiado em 218 
novembro de 2014, em atendimento às normativas da Controladoria Geral da 219 
União. Apresentou o RAINT 2014, contendo os resultados dos trabalhos 220 
realizados no exercício, como ações executadas, assessoramento a equipes da 221 
CGU, número de auditorias em 2014, bem como as recomendações feitas para 222 
superação de algumas impropriedades detectadas, entre outros. Comentou que a 223 
UFSCar é uma universidade com poucos problemas, e isso pode ser verificado 224 
pelo número de auditorias externas em campo realizadas na UFSCar, sendo que 225 
a última acorreu há 4 anos; ao  contrário de universidades problemáticas que 226 
recebem constantemente auditorias da CGU e do TCU. Após esclarecimento de 227 
dúvidas e registro  de pequenas sugestões a serem inseridas nos próximos 228 
relatórios, como exemplo, numeração nas tabelas, foram registradas 229 
parabenizações e o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela servidora 230 
Wânia M. Recchia e sua equipe na Auditoria Interna da UFSCar.   Na sequência, 231 
submetido à votação, referido relatório foi aprovado por unanimidade dos 232 
membros presentes.  233 

3.4. Minuta padrão de regimento interno dos centros acadêmicos e seus 234 
respectivos conselhos. Proc. nº 531/2015-25.  235 

A Dra. Patricia Ruy Vieira, Procuradora Geral da UFSCar, explicou que, 236 
pelo fato da universidade ter crescido imensamente, verificou-se a necessidade de 237 
uniformizar os documentos, sendo que, num primeiro momento foi elaborada a 238 
minuta padrão para elaboração dos regimentos dos departamentos acadêmicos, 239 
aprovada recentemente pelo ConsUni.  Para a minuta em apreciação, foram 240 
adotados alguns textos e propostas já aprovadas para algumas outras unidades; 241 
inclusive, em alguns aspectos o texto é bastante semelhante ao adotado para 242 
departamentos acadêmicos, pois a idéia é buscar cada vez mais uma 243 
padronização dentro do que é possível, preservando, no entanto, as 244 
particularidades de cada centro. Comentou ter incluído na minuta a norma para 245 
eleição de diretor e vice-diretor de centro, as quais são analisadas periodicamente 246 
pelo Conselho Universitário, portanto, cabe ponderar tal conveniência.  Em 247 
relação a questionamento feito sobre a necessidade de quórum para as reuniões 248 
de conselho de centro, a Dra. Patricia afirmou ser recomendável sempre a 249 
exigência de quórum mínimo, de forma que as decisões sejam tomadas por um 250 
grupo significativo de pessoas,  legitimando assim, as decisões do órgão 251 
colegiado.   Após apresentação da proposta de norma,  acordou-se encaminhar a 252 
discussão no âmbito dos Centros Acadêmicos para apreciação e manifestação 253 
formal a respeito do assunto, cujas  contribuições serão recebidas pela Secretaria 254 
dos Órgãos Colegiados (SOC) até a primeira semana de junho, para 255 
sistematização e posterior apreciação do ConsUni, em reunião agendada para o 256 
dia 26/06 p.f.   257 
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3.5. Proposta de concessão do Título de Professor Emérito  ao  Prof. Dr. 258 
Francisco Tadeu Rantin. Of. 068/2014-CCBS.  259 

Inicialmente, o Sr. Presidente lembrou  que a proposta de concessão de 260 
título honorífico é uma das poucas exceções do Regimento Geral da UFSCar em 261 
que o voto é secreto. Na sequência, o Prof. Dr. Paulo T. Lacava, Vice-Diretor do 262 
CCBS, informou que a proposta de concessão do título ao Prof. Dr. Francisco 263 
Tadeu Rantin foi aprovada pelo Conselho do Departamento de Ciências 264 
Fisiológicas, no qual atualmente está vinculado como Professor Sênior, e também 265 
aprovada, por unanimidade, pelo Conselho do Centro de Ciências Biológicas e da 266 
Saúde, por reconhecer o mérito, a relevância da atuação profissional, o 267 
desempenho e esforços institucionais envidados pelo Prof. Rantin que muito 268 
contribuiu para o crescimento  da área de Fisiologia, além de sua atuação na 269 
carreira profissional e administrativa na UFSCar. Em discussão, a Profa. Dra. 270 
Alice H. C. Pierson afirmou conhecer o professor e se sentir muito a vontade para 271 
votar, mas alegando o grande crescimento da Universidade, com muitos 272 
conselheiros novos que, ocasionalmente, podem não conhecer o homenageado, 273 
sugeriu que em propostas como esta seria fundamental a realização de uma 274 
apresentação sobre o professor ao qual será concedido o título, de forma que o 275 
plenário se sinta mais à vontade para votar, evitando que ocorra grande número 276 
de abstenções, pelo fato dos conselheiros não conhecerem o docente ao qual se 277 
concederá o título. Sugeriu, então,  retirar o assunto de pauta para que fosse 278 
preparada uma apresentação sobre o Prof. Rantin.  A Profa. Dra. Haydee T. de 279 
Oliveira considerou importante a apresentação, mas questionando sobre a 280 
existência de regulamentação para este tipo solicitação sugeriu que os 281 
departamentos sejam orientados sobre este procedimento. Em complementação, 282 
o Prof. Dr. Paulo T. Lacava informou que a solicitação em tela foi instruída pela 283 
carta encaminhada por professor do DCF, e pelas aprovações no âmbito dos 284 
conselhos do CD-DCF e do CoC-CCBS, no entanto, recomendou que este 285 
procedimento passe a ser uma normativa para as demais concessões de títulos. 286 
Acordou-se, então,  retirar o assunto de pauta, deixando a análise para a 287 
próxima reunião do colegiado, para que os proponentes façam uma apresentação 288 
sobre o homenageado; procedimento  este que será adotado em futuras 289 
proposições de concessões de títulos honoríficos na UFSCar. O Sr. Presidente 290 
comentou que, caso algum outro centro tenha proposta semelhante, que a 291 
mesma seja encaminhada,  para que no âmbito dos 45 anos da UFSCar, seja 292 
realizada sessão solene deste colegiado para concessão dos títulos. 293 

Por volta das 11:30 horas, o Sr. Presidente agradeceu a presença e 294 
colaboração dos senhores conselheiros, declarando encerrada a presente 295 
reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete, na qualidade de 296 
secretária, redigi a presente ata, que assino, __________________após ser assinada 297 
pelo Sr. Presidente e demais membros presentes.  298 

Prof.Dr. Adilson J.A.de Oliveira       Prof. Dr. Néocles A. Pereira          Prof. Dr. Mauro R. Côrtes 299 

Profa.Dra. Cláudia R. Reyes      Profa.Dra. Débora C. Morato Pinto     Profa.Dra. Heloisa S.S. Araujo 300 

Prof.Dr. Rodolfo A. de Figueiredo           Geraldo Costa Dias Jr.            Prof. Dr. Thiago L de Russo 301 

Profa.Dra. Maria Cristina C. Ferraz     Profa.Dra. Fabiana L. de Oliveira   Profa.Dra. Vera A. Cepêda 302 
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Profa.Dra.Sheyla M.B. Serra            Prof.Dr.Paulo T. Lacava         Profa.Dra.Wanda A.M. Hoffmann 303 

Prof.Dr. Jozivaldo P. G. de Morais       Prof. Dr. Sérgio D. Campos          Profa.Dra. Kelen C. Leite  304 

Prof.Dr. Danilo R. Dias Aguiar      Prof. Dr. Walter Libardi           Profa.Dra. Maria José S. Viotto 305 

Profa.Dra. Janice R.P. Borges     Prof.Dr. Ângelo L.F.Cavallieri    Prof.Dr. Bento P.de A. Ferraz Neto 306 

Profa.Dra. Haydée T. de Oliveira      Profa.Dra. Alice H. C. Pierson       Prof. Dr. Paulo E. G. Bento 307 

Profa.Dra. Ana C. Lessinger       Prof.Dr. José Marcos N. Novelli    Profa.Dra. Maria C. Corrochano 308 

Prof.Dr. Ismail B.N. de Melo     Prof.Dr. Flávio Y. Watanabe    Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento 309 

Profa.Dra. Fernanda dos S.C. Rodrigues    Profa.Dra. Jane B.de O. Santos   TA´s: Suelen Rodrigues 310 

Ailton B. Scorsoline      Manoela A.S. Marins    Grads:Livia P. Zeviani     Arquiminio B.da Silva Neto 311 


