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Ata da 249ª Reunião Ordinária
Data e horário: 28/05/2021 – 09:00 hs
Link de acesso: meet.google.com/zyo-zbih-tmk
Presidência: Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Secretaria: Aparecida Regina F. Canhete
Membros presentes: Conforme relatório de participação/chat da reunião.

8

Após a Presidência congratular-se e agradecer a presença de todos(a) os/as

9

representantes do colegiado e convidados(a) que encontravam-se conectados,

10

registrou as boas vindas aos novos representantes do Conselho Universitário: Prof.

11

Dr. Marcos Gonçalves Lhano e Profa. Dra. Ilka de Oliveira Mota, representantes do

12

Conselho do Centro de Ciências da Natureza, CCN, na qualidade de efetivo e

13

suplente, respectivamente; Prof. Dr. Heber Lombardi de Carvalho, representante

14

do Conselho de Administração, CoAd, na qualidade de membro suplente.

15

1. APRECIAÇÃO DE ATAS

16

Foi apreciada e aprovada por unanimidade, a ata da 246ª reunião ordinária,

17

realizada em 26/02/2021.

18

2. EXPEDIENTE

19

2.1. Comunicações da Presidência

20

- Informou sobre o início da construção de uma estrutura colegiada para funcionar

21

junto à Assessoria de Articulação em Saúde da Reitoria, conduzida pela Profa. Dra.

22

Carla Betina Andreucci Polido, que deverá incluir cursos da área de saúde e

23

psicologia, visando trabalhar de forma integrada, com decisões conjuntas e não

24

mais isoladas; tão breve a proposta for concluída, será objeto de apreciação por

25

este colegiado.

26

- Que juntamente com o Prof. Dr. Fábio Neves, Superintendente do Hospital

27

Universitário, havia participado de uma reunião em Brasília com a alta gestão da

28

EBSERH, empresa que gerencia o HU-UFSCar, para apresentação de projetos para

29

consolidação e ampliação das ações do Hospital, visto que sua implantação não foi

30

totalizada. Na ocasião, a EBSERH manifestou ter clareza da necessidade de

31

finalização da implantação do HU/UFSCar e interesse em apoiar ações antes de

32

inserir novos hospitais na rede. Considerou a reunião muito positiva.

33

2.2. Comunicações dos Membros

34

- Graduando Gabriel Moutinho F. da Silva, registrou a necessidade de melhorias

35

nos canais de comunicação/informação da Universidade, exemplificando alguns

36

transtornos ocasionados com a alteração do calendário acadêmico em que os

37

estudantes ficaram desorientados, com o fato da informação não chegar na forma

38

e tempo que deveria. Em complementação, o discente Gustavo G. da Costa sugeriu

39

que temas desse tipo tenham mais enfoque em sua divulgação, a exemplo de temas

40

tratados no Programa ‘Na Pauta’, com discussões, debates e gravação para

41

posterior visualização. O Prof. Dr. Daniel R. Leiva, Pró-Reitor de Graduação,

42

considerando pertinente a colocação de melhorias na comunicação, procedeu

43

informações com relação alteração do calendário acadêmico. A Presidência

44

informou que a demanda seria tratada com a equipe de comunicação visando

45

melhoria nesses canais.

46

- Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Vice-Reitora. Informou que a proposta de

47

controle de circulação nos campi da UFSCar, elaborada pelo Comitê Gestor da

48

Pandemia (CGP), não foi pautada nesta reunião, em função do recebimento de

49

várias sugestões em relação a proposta, as quais estavam sendo examinadas e

50

amadurecidas pelo CGP. Registrou agradecimentos à comunidade pelas várias

51

contribuições recebidas.

52

informatizado Godata, para apoio às atividades de vigilância em saúde na

53

instituição, com capacitação das pessoas envolvidas; no entanto, considerando

54

que o sistema não estava ainda em pleno funcionamento, havia sido constituída

55

uma rede de cuidados nos quatro campi, com protocolo de cuidados imediatos.

56

Portanto, solicitou que, na existência de qualquer suspeita de membros da

57

comunidade ou de familiares com sintomas idênticos da COVID-19, entrem em

58

contato com o Departamento de Assistência à Saúde dos respectivos campi.

59

Informou ainda que o CGP voltou a discutir e examinou dúvidas apresentadas pelo

60

NEVS, com relação a algumas atividades essenciais constantes da Resolução

61

ConsUni 39, assim, houve repactuação, sendo que todas as atividades de estágios

62

remunerados presenciais em andamento no momento que haviam sido submetidos

63

à análise, seriam considerados como atividades essenciais desde que tivessem com

64

plano de contingenciamento adequado; mestrandos e doutorandos com bolsas

65

também seriam incluídos.

66

- Djalma Ribeiro Junior, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis.

67

Informou que conforme autorizado por este colegiado, o Programa de Fomento à

68

Permanência Estudantil criado junto à FAI/UFSCar, denominado CRIE – Captação

69

de Recursos para Investimento em Equidade, estava em funcionamento com

70

possibilidade de receber doações. A estrutura do Comitê Gestor do programa já

Informou também sobre a instalação do sistema

71

havia sido aprovada pelo CoACE e as nomeações estavam sendo finalizadas. Que

72

em breve seria realizado evento para lançamento oficial do programa, assim como

73

divulgações mais sistemáticas nos canais de comunicação.

74

- Prof. Dr. Claudionor F. do Nascimento. Informou sobre o evento ‘roda de conversa

75

– Financiamento à Pesquisa – como construir um projeto para agências de

76

fomento’, promovida pelo Departamento de Engenharia Elétrica com apoio do

77

CCET e da ProPq, no dia 02/06/2021, às 09:00, com transmissão pelas mídias

78

sociais do CCET. Registrou agradecimentos pelo apoio na iniciativa.

79

- Prof. Dr. Luiz F. de O. e Paulillo, Diretor do CCET, propôs a retirada do ponto 3.5

80

da pauta, relativa a permuta de duas vagas de professor do magistério superior –

81

Titular Livre por quatro vagas de professor Adjunto, sugerindo realização de

82

reunião inicialmente com diretores de centro e/ou Comissão de Esforço docente,

83

para posterior apreciação deste colegiado. Como contraproposta, A Presidência

84

sugeriu apresentação da proposta nesta reunião com deliberação sobre o tema em

85

reunião oportuna. Diante das várias manifestações, colocado em votação, dentre

86

os 56 membros presentes e aptos a votar, registrou-se o seguinte resultado: 17

87

votos favoráveis à retirada do item e 10 abstenções; com este resultado o item

88

continuou na pauta desta reunião, tendo a Presidência informou sobre a inversão

89

do item 3.6 e posterior apresentação do item 3.5, caso houvesse tempo hábil.

90

3. ORDEM DO DIA

91

3.1. Apreciação do ad referendum autorizado pela Presidência referente à

92

alienação por doação e baixa patrimonial/contábil de bens pertencentes ao

93

patrimônio

94

23112.008801/2020-11.

da

UFSCar.

Ofício

nº

22/2021/CPat/ProAd.

Proc. nº

95

A Presidência informou que em 2019 a Prefeitura Municipal de São Carlos

96

em contato com a UFSCar, solicitou mobiliário para estruturar os ambientes

97

físicos do Covidário Municipal, local onde são desenvolvidas ações do município

98

de combate à pandemia da COVID-19. Foram então identificados alguns bens que

99

já haviam sido colocados à disposição pelos respectivos usuários e devidamente

100

avaliados por comissão de avaliação instituída para tal finalidade. Foi então

101

emitido ad referendum para agilizar a tramitação que no ano anterior não avançou.

102

Após análise, foi homologado por unanimidade, o ad referendum referente à doação

103

de bens à Prefeitura Municipal de São Carlos, e respectiva baixa patrimonial.

104

Deliberação exarada na Resolução ConsUni nº 49.

105

3.2. Regimento interno do Departamento de Matemática, DM. Proc. nº

106

23112.005932/2021-10.

107

Após apreciação da minuta de regimento, elaborada nos termos da minuta

108

padrão aprovada por este colegiado e aprovada pelos Conselhos do Departamento

109

de Matemática e do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, e manifestação

110

favorável da Procuradoria Federal junto à UFSCar, a proposta de regimento foi

111

homologada por unanimidade do colegiado, sendo lavrada na Resolução ConsUni

112

nº 50.

113

3.3. Apresentação do cenário referente ao orçamento 2021 a partir da aprovação

114

da Lei Orçamentária Anual (LOA) e mediante os cortes orçamentários

115

consecutivos.

116

A Presidência informou sobre a dificuldade em realizar qualquer

117

planejamento face ao cenário crítico, sem nenhuma situação definitiva,

118

comprometendo a discussão de ações estratégicas, mas por outro lado, positivo

119

pelo fato do cenário estar aberto e assim possível espaço para busca de

120

recomposição do orçamento. Apresentou os informes relativos ao orçamento

121

discricionário

122

enfrentamento à pandemia: em 2020 a SESu conseguiu junto ao Ministério da

123

Economia recursos importantes para munir as universidades de condições para

124

reação de enfrentamento à pandemia; neste ano apesar do levantamento realizado

125

em 24 horas, não havia previsão de recebimento desses recursos para financiar as

126

ações de enfrentamento à COVID-19. Em 2020 a UFSCar foi contemplada com

127

recurso importante proveniente de emenda da bancada paulista, o qual foi 100%

128

direcionado para o enfrentamento da pandemia, com perspectiva desse recurso ser

129

distribuído para as instituições nesse ano. Portanto, seguem em curso várias

130

gestões dos reitores das instituições federais paulistas na tentativa de liberar esse

131

importante recurso. 2. Recursos de investimento: a UFSCar havia sido

132

contemplada no exercício anterior; neste ano foram submetidas algumas

133

propostas para captar esses recursos que vinham sendo gerenciados pela SESu e

134

distribuído às universidades, mas também houve cortes nesses recursos na

135

aprovação da LOA. Comentou sobre as várias obras em andamento, aguardando

136

conclusão, além das reformas e adaptações a serem realizadas para garantir a

137

acessibilidade e atender solicitações do corpo de bombeiros. 3. Contextualizou

138

como se deu a aprovação da LOA, informando que no envio do PLOA este seguiu

139

com 16% de corte no orçamento, homogêneo entre todas as universidades, mas

140

que, quando a LOA foi sancionada, o corte chegou a 18,16% para todo o sistema

recebido

pela

Universidade.

1.

Recursos

recebidos

para

141

das IFES,

mas não foram lineares, com cortes aleatórios, sem que o MEC

142

conseguisse identificar os critérios utilizados.

143

UFSCar para 2021 teve corte de 21,6% em seu orçamento discricionário em relação

144

ao exercício de 2020. Comentou sobre o bloqueio na partilha do orçamento com

145

liberação de apenas 40% e os demais 60% dos recursos condicionados; no entanto,

146

como a lei orçamentária demorou muito a ser sancionada, a UFSCar já havia

147

ultrapassado o valor relativo aos 40%. Como havia um projeto de lei para ampliar

148

o orçamento, mas que ainda encontrava-se em tramitação na Câmara, o governo

149

revisou a projeção de arrecadação de recursos e liberou uma parte dos 60% que

150

estavam bloqueados, o que ocorreu em 14/05, restando ainda 35% dos recursos

151

a serem liberados, do valor bloqueado (60%). Lembrou ainda do bloqueio de 3,89%

152

do orçamento total ocorrido no sancionamento da lei, diretamente atrelada à

153

arrecadação, significa R$ 6,7 milhões contingenciados para a UFSCar. Comentou

154

do pleito dos reitores para total descontingenciamento de todo o orçamento já

155

aprovado, além da aprovação de um PL de recomposição de R$ 1 bilhão no

156

orçamento das universidades federais, visto o cenário de crise instalado nas

157

instituições federais. Esse valor não deve ser considerado exorbitante e é possível

158

de ser recomposto, desde que o ensino superior e a educação sejam vistos como

159

prioridade pelo governo federal. Outro movimento importante refere-se às gestões

160

na tentativa de liberação de R$ 5 bilhões previstos para a reserva de contingência

161

para o fundo nacional de desenvolvimento da ciência e tecnologia, já anunciado

162

pelo Ministério da Economia mas ainda não disponível para o Ministério da

163

Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Apresentou o cenário já informado

164

anteriormente ao colegiado, relativa a comparação do orçamento das IFES em

165

2014 que foi de R$ 7,4 bilhões; esse valor atual corrigido pelo IPCA seria de R$

166

10,4 bilhões para manutenção das universidades, mas o orçamento previsto pela

167

LOA para 2021 é de R$ 4,5 bilhões, ou seja, redução de mais de 50% em relação

168

a 2014, representando redução significativa do orçamento apesar do crescimento

169

do número de universidades e significativa ampliação de vagas – cenário que pode

170

inviabilizar as ações das IFES. Comentou que apesar das dificuldades, tinha

171

convicção de reversão do cenário com recomposição do orçamento, inclusive neste

172

momento em que as universidades estavam tendo grande reconhecimento da

173

sociedade em relação às suas ações. Comentou entender a ansiedade dos

174

estudantes, principalmente dos ingressantes, mas que a preocupação seria

175

utilizada em pleito para mostrar ao governo a importância da universidade na

176

formação de recursos humanos, gerar conhecimento e para trabalhar em parceria

Dessa forma, o orçamento da

177

com a sociedade, inclusive para superar a crise neste momento. Destacou que a

178

atuação da UFSCar tem se dado no âmbito da Andifes com vistas à recomposição

179

do orçamento, além de articulações junto a bancada parlamentar paulista, cujo

180

resultado da reunião dos reitores das universidades e instituto federal paulista

181

com os parlamentares de todas as frentes (direita, esquerda, de centro) foi muito

182

positiva, com pleito acolhido, e falas defendendo a recomposição orçamentária e a

183

importância das universidades, inclusive por parlamentares da base do governo.

184

Esse movimento resultou em reunião com parlamentares da bancada paulista no

185

Congresso Nacional, que se somaram aos esforços dos reitores levando o tema ao

186

Ministério da Educação, que se comprometeu a agendar uma reunião entre os

187

dirigentes das instituições, parlamentares e o próprio MEC com o Ministério da

188

Economia. Comentou ainda, que tem mantido contato com diversos parlamentares

189

regionais em busca de apoio (como Ivan Valente, Vitor Lippi, Carlos Zaratini, Paulo

190

Teixeira, Nilto Tatto, Márcia Lia), além de vereadores do município de São Carlos

191

(Djalma Nery e Maria Auxiliadora) e de Araraquara.

192

do Carmo Alcoforado, Pró-Reitora de Administração Adjunta, apresentou

193

minuciosamente os dados relativos aos custos e previsão de orçamento da UFSCar

194

para o exercício de 2021, em especial para a verbas do Plano Nacional de

195

Assistência Estudantil (PNAES) e para o funcionamento e manutenção das

196

atividades da Instituição. O Prof. Dr. Luiz Manoel, Pró-Reitor de Administração

197

Adjunto, informou que mesmo com o cenário de indefinições, insuficiências

198

orçamentárias e irregularidades financeiras a ProAd tem trabalhado em posições

199

estratégicas como: manutenção e de investimentos do orçamento em bolsas da

200

ProACE e ProGrad, com destinação de R$ 1 milhão de reais de RTN para bolsas,

201

melhorias na ProACE e dos RU’s (com maior qualidade nas refeições, entrega a

202

domicílio e distribuição de kits aos finais de semanas); cumprimento contratuais

203

visando pessoas; questão de material para saúde para garantir estágios, mesmo

204

sem receber orçamento para isso e material para o ENPE;

205

contratos no formato de ata por demanda e produtividade; comentou de alguns

206

gargalos difíceis de mudar, como a CPFL. O Sr. Djalma Ribeiro Jr., ProACE,

207

informou sobre o grupo de trabalho que tem debatido intensamente para chegar

208

em um cenário “menos pior”, bem como trabalhado em ações e busca de soluções

209

para mitigar esses cortes no orçamento que certamente vão causar danos.

210

Comentou que a nível nacional seria construída uma frente parlamentar em defesa

211

das ações afirmativas e que a ProACE estava acompanhando as movimentações e

212

participando de reuniões com outras universidades para

Na sequência, a Sra. Izaura

readequação dos

compartilhar

213

experiências e tentar sobreviver este ano. Aberta a discussão, foram esclarecidas

214

dúvidas à apresentação, bem como registradas várias parabenizações à equipe da

215

ProAd pelos esforços engendrados, além da sugestão do discente Raul Wallace A.

216

Carvalho de emissão de manifestação pública do ConsUni.

217

3.4. Apresentação do Plano de Gestão do Hospital Universitário da UFSCar par ao

218

triênio 2021-2023.

219

O Prof. Dr. Fábio Neves, Superintendente do Hospital Universitário da

220

UFSCar, apresentou detalhadamente o Plano de Gestão do HU-UFSCar para o

221

triênio 2021-2023, o qual conta com três pilares principais: ampliação e

222

consolidação dos serviços assistenciais de maior complexidade, a certificação do

223

HU como hospital de ensino e a estruturação e início das atividades de pesquisa

224

clínica. Na apresentação destacou: a administração horizontal norteada pela

225

transparência e uso responsável do dinheiro público; crescimento organizado e

226

sustentável do HU, com modelo de cuidado baseado na clínica ampliada e na

227

gestão clínica totalmente voltada ao Sistema Único de Saúde (SUS); criação de

228

uma Câmara Técnica da UFSCar, para possibilitar maior aproximação entre HU e

229

a Universidade; estabelecimento de diretrizes norteadoras de políticas de gerência

230

de ensino, pesquisa e extensão e cuidados para garantir a excelência dos cenários

231

de ensino com foco na prática baseada em evidência, transdisciplinaridade e

232

impacto social; promoção da articulação contínua com os gestores do SUS, da

233

UFSCar e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em busca da

234

melhoria contínua dos processos e atendimento; ampliação do programa de

235

residência médica (já solicitado à Ebserh), e implementação da residência

236

multiprofissional; construção do Núcleo de Educação em Saúde para disponibilizar

237

cursos de capacitação e educação a distância, colocando a UFSCar no cenário de

238

apoio a outras instituições de Ensino Superior; construção da Unidade de Pesquisa

239

Clínica (UPC), como parte de uma rede nacional da Ebserh de pesquisa clínica

240

com cerca de quarenta hospitais, com o objetivo de gerar conhecimento e produtos

241

inovadores entre os hospitais para o fortalecimento do SUS;

242

novos serviços com habilitação de 25 leitos de cuidado prolongado, sendo 10

243

domiciliares,

244

oftalmológica, início das atividades do Centro de Cuidado Integrado à Mulher

245

(CeCIM) e do centro cirúrgico para cirurgias de pequeno e médio portes. Também

246

serão colocados em prática os projetos da rede Ebserh incluindo a implantação do

247

modelo de gestão da Atenção Hospitalar e da Avaliação de Qualidade na Rede

248

Ebserh (Selo Ebserh) e a mudança da arquitetura organizacional. Assim, para que

credenciamento de

habilitação da Unidade de Terapia Intensiva geral Tipo II e a

249

os projetos sejam colocados em prática, em reunião realizada com o Presidente da

250

EBserh, foram apresentados os estudos para consolidação e ampliação das ações

251

do Hospital Universitário, os quais serão analisados tecnicamente. Comentou estar

252

confiante na viabilidade dos projetos dada a robustez das propostas. Ao final da

253

apresentação foram registradas parabenizações ao Prof. Fábio Neves. A Presidência

254

também o parabenizou pela reestruturação do HU em curto espaço de tempo.

255

3.6. Proposta de revisão do Regimento Interno do Instituto de Estudos Avançados

256

e Estratégicos, IEAE/UFSCar. Proc. nº 23112.010360/2021-91.

257

A Presidência iniciou informando que a presente proposta de revisão foi

258

elaborada pelo Conselho Gestor Pró-Tempore do IEAE, nomeado no início da atual

259

gestão, com objetivo de dar andamento aos trabalhos do Instituto. Registrou

260

agradecimentos à presença do Prof. Dr. Paulo Sérgio Camargo, Diretor do IEAE, e

261

do Prof. Dr. Adilson J. A. de Oliveira, Reitor eleito, integrante do Grupo Gestor. O

262

diretor do IEAE inicialmente comentou que o ‘Instituto é um espaço para refletir

263

sobre o presente para pensar o futuro com inteligência coletiva neste mundo

264

complexo’; na sequência procedeu apresentação do regimento com as alterações

265

propostas. O Prof. Dr. Adilson Oliveira ao manifestar sua alegria em voltar a

266

discutir e defender a implantação do IEAE, cuja idealização surgiu na gestão

267

(2008-2012), com criação do Instituto aprovada por este Conselho em 2016, mas

268

que ficou esquecido ao longo da última gestão. Comentou que o IEAE difere dos

269

demais institutos por conter o ‘estratégico’ justamente para se pensar nas grandes

270

estratégias, se constitui em um espaço de ideias para encarar o momento e pensar

271

no futuro, e, nesse sentido, o Instituto proposto se constitui em uma unidade

272

acadêmica com características inter, multi e transdisciplinar. Em discussão, após

273

esclarecimentos e um conjunto de manifestações favoráveis à proposição, em

274

regime de votação foi aprovada com uma abstenção, a proposta contendo as

275

alterações no Regimento Interno do IEAE. O novo regimento foi lavrado na

276

Resolução ConsUni nº 51.

277

3.7. Manifestação do Conselho Universitário da UFSCar pela recomposição

278

orçamentária.

279

Conforme proposição do conselheiro Raul e elaboração do texto pelas

280

jornalistas da Assessoria de Comunicação Social da UFSCar, a Presidência

281

procedeu leitura da minuta de manifestação deste colegiado pela recomposição

282

orçamentária. Após, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade a Moção

283

deste colegiado

pela recomposição orçamentária e chamando a sociedade

284

brasileira à defesa de suas Instituições Federais de Ensino.

285

Considerando o adiantado da hora, o item 3.5 relativo a permuta de 2 vagas

286

de professor do magistério superior – Titular Livre por 4 vagas de professor do

287

magistério superior – Adjunto, será analisado na próxima reunião do colegiado.

288

Às 12:45 horas a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos(a)

289

conselheiros(a) e demais presentes, declarando encerrada a presente reunião, da

290

qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na qualidade de secretária, redigi a

291

presente ata, que assino, após ser assinada pela Presidência e demais membros

292

presentes.

293

Profa.Dra. Ana B.de Oliveira

294

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

295

Profa.Dra. Ducinei Garcia

296

Prof.Dr. Luiz F.de O.e Paulillo

297

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz

298

Prof.Dr Rodrigo V. Rodrigues Profa.Dra. Giulianna R. Carmassi Profa. Dra. Eliana A. Simabukuro

299

Profa.Dra.Simone T. Protti-Zanatta

300

Profa.Dra. Maria Silvia de A.Moura

301

Profa.Dra. Helka F. B. Ozelo

302

Profa.Dra. Larissa E. D.de Araújo

303

Prof.Dr. Claudionor F.do Nascimento Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo Prof.Dr. Antonio Augusto Soares

304

Profa. Dra. Ignez Caracelli

Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis
Prof.Dr. Rodrigo C. Martins
Sr. Djalma Ribeiro Jr.

Prof. Dr. Daniel R. Leiva

Prof.Dr. Ernesto C.P.de Souza

Sr. Antonio Roberto de Carvalho

Profa.Dra. Maria da Graça G. Melão Prof. Dr. Ricardo T. Fujihara
Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl

Prof.Dr.André C.A. dos Santos

Profa.Dra. Diléia A. Martins Prof Dr. Márcio L. L Viola
Prof.Dr. Pedro M. Galetti Junior

Prof.Dr. Edemar Benedetti Filho
Prof. Dr. Roberto A. Martins

Prof.Dr. José Eduardo M. Baioni
Profa.Dra. Karina G. de Assis

Prof. Dr. Luiz Bezerra Neto

Profa. Dra. Rita de Cássia Lana
Prof. Dr. Walter Libardi

Profa.Dra. Andrea S.da C. Fuentes

305

Prof. Dra. Nelci A. C.F. Rocha

Profa.Dra.Paula R.M. da S.Serrão

306

Profa.Dra. Nataly C. Lopes

307

Prof. Dr. Fillipe Vieira Rocha

308

Fernando M. Fabbri Petrilli

309

José Nelson M. Diniz

310

Gabriel M. F.da Silva

311

Giovanni M. Carriello

312

Também registraram presença: Izaura do C. Alcoforado, Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha,

313

Prof. Dr. Guillermo Prof. Dr Emerson M. Arruda, Profa.Dra. Flávia B. de M. Hirata-Vale, Jonathan

314

Braian Dias Vaz.

Prof. Dr. Fernando C. Vicentini

Prof. Dr. Marcos de O. Soares

TA´s Vânia Helena Gonçalves
Ueslei da Conceição Lopes

Pós-Grad. Paulo Fernando Silva
Raul Wallace A. Carvalho

Arlei Olavo Evaristo

Catarina Amorim Oliveira
Grads. Gustavo Garcia da Costa

Mariana F. C. Magnani Janneth Harsany

