
• UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA -
ANO 2020 - REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 

1 Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, foi realizada na 
2 sala de aula 409, a primeira reunião ordinária do ano de 2020, presidida pelo Coordenador do 
3 Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Franciva ldo Alves Nunes, com os representantes 
4 docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, 
5 listados a seguir: Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, Vice Coordenador do Campus Universitário de 
6 Ananindeua; Prof. MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neves, Diretor da Faculdade de Engenharia de 
7 Materiais; Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; Prof. Dr. 
8 Paulo Alves de Melo, Diretor da Facu ldade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof. Dr. Ad ilson 
9 Junior lshihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da 

10 Faculdade de Química; Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Junior, Diretor da Faculdade de Física; 
11 Prof. Dr. Edinaldo José de Sousa Cunha, representante docente da Faculdade de Engenharia de 

12 Materiais; Profª . Drª. Simeia de Nazaré Lopes, representante docente da Faculdade de História; Profª. 
13 Drª. Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de Geografia; Profª MSc. Janes 
14 Kened Rodrigues dos Santos, representante docente da Faculdade de Química; Profª Drª Shirsley 
15 Joany dos Santos da Silva, representante docente da Faculdade de Física; os representantes técn ico-

16 administrativos Erik André de Nazaré Pires e Josué Muniz Costa; o representante discente Willian 
17 Rayol da Silva; e os ouvintes Cristian Correa da Paixão, Paulo Celso Santiago Bittencourt, Deibson Silva 

18 Costa, Paulo Nazaré Coutinho Martins e Nathalia Maciel Nogueira. Com a palavra, o Prof. Francivaldo 

19 Nunes iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta: 01-
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Informes: O técnico-administrativo Erik Pires informou que ministrará o minicurso de Normal ização 

de Trabalhos Acadêmicos durante a Ili Semana das Licenciaturas - Ili SLIC. Na oportunidade, o prof. 

Adilson Brito informou que o Ili SLIC acontecerá nos dias 17 e 18 de fevere iro, com o tema 

"Licenciaturas e suas Interfaces com o Meio Ambiente" e que tiveram cerca de 400 inscritos para 

participarem deste evento. O prof. Carlos Brito informou que na programação do Ili SLIC estão 

previstas as defesas de 11 Trabalhos de Conclusão de Curso dos discentes da Faculdade de Física. O 

26 prof. Alcy Favcho informou que na programação do Ili SLIC estão previstas as defesas de 10 Trabalhos 

27 de Conclusão de Curso dos discentes da Faculdade de Química . A profa Erneida Coelho informou que 

28 há cerca de três semanas o Sistema da Biblioteca está indisponíve l e que isto tem prejudicado muitos 

29 discentes. O técnico-administrativo Erik Pires informou que a indisponibilidade do sistema é geral na 

30 Universidade e que o CTIC já foi acionado para solucionar o problema . O prof. Cristh ian Paixão 

informou da necessidade de disponibilizar um espaço para o Laboratório de Ciência e Tecnologia. Na 

oponunidade, o prof. Franc1valdo Nunes informou que as obras do referido Labora tório já estão em 

andamento com previsão de entrega até o final do mês de março. O prof. Cristh ia n Paixão solicitou 

informações quanto ao Planejamento das sa las de aula . O prof. Francivaldo Nunes escla receu que o 
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Planejamento de distribuição de sa las de au la ainda se rá rea lizado. O prof. Francivaldo Nunes • 

informou que a técn1ca-administrat1va Nathália Nogueira assumiu a Diret ria de G tão de Pessoa-s. / ~ /J '(J ,' { ~ 
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Com a palavra a referida se rvidora, agradeceu aos professores Francivaldo Nunes e Alisson Rios pela 

confiança e fez um agradecimento especial ao técnico-administrativo Janio Casseb por todo apoio 

recebido neste momento de transição. Na oportunidade, informou que já está estabelecendo 

parcerias com a Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, ligada à PROGEP. Informou 

ainda que a homologação de férias e de cursos será feita pela DGP. Com relação às co lações de grau, 

informou que se responsabilizará pela mesma neste primeiro semestre, com as prováveis datas de 31 

de março para formatura das turmas de Química e Física e 03 de abril para a formatura das turmas 

Tecnológicas . No entanto esclareceu que a partir do 2!:! semestre, as solenidades de Colação de Graus 

serão de responsab ilidade das Faculdades. Por fim, o prof. Francivaldo informou que o Sistema de 

Planejamento Acadêmico - SISPLAD- ficará sob a responsabilidade de técnico-adm inistrativo Re ina ldo 

Vidal. 2. Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura de 

apresentação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com seus respectivo títulos e 

coordenadores, para apreciação. Os seguintes projetos foram apresentados: 2.1- "Núcleo 

Geotecnológico para o Ensino, Pesquisa e Extensão em prol do manejo dos recursos naturais e 

produtivos da Região Metropolitana e Nordeste Paraense (NEPEGEO)": Projeto de Extensão 

coordenado pelo docente Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, sem alocação de Carga Horária, 

pelo período de 10 de fevere iro de 2020 a 10 de fevereiro 2022 . Após análise, o projeto de extensão 

foi aprovado por unanimidade. 2.2- "Educação Ambiental e GeoAgrologia por meio do Ensino, 

Pesquisa e Extensão no Assentamento Paulo Fonteles, Mosqueiro, Belém-PA": Projeto de Extensão 

coordenado pelo docente Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, sem alocação de Carga Horária, 

pelo período de 17 de fevereiro 2020 a 17 de fevereiro de 2021. Após análise, o projeto de extensão 

foi aprovado por unanimidade. 2.3- "(ursinho Comunitário Pré-Vestibular na Região Metropolitana, 

Ananindeua 2020-2021" : Projeto de Extensão coordenado pelo docente Francivaldo Alves Nunes, 

sem alocação de Carga Horária pelo período de 01 de fevereiro de 2020 a 01 de fevere iro de 2021. 

Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.4- "Uma Cartografia da 

Cidade: memórias, história ~ natureza": Pro~e-to de Exten_são coordenado pelo docente Estêvão José)~ 
da Silva Barbosa, sem alocaçao de Carga Horana, pelo penedo de 0lde março de 2020 a 01 de março , 

de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.5- "Metalurgia \. 

Extrativa - do Tratamento de Minério ao reaproveitamento de resíduos no setor Minero

Metalúrgico do Estado do Pará": Projeto de Extensão coordenado pelo docente Alacid do Socorro 

Siqueira Neves, com alocação de dez horas de Carga Horá ria , período de 19 de março de 2020 a 28 

de fevereiro de 2021, com a colaboração dos docentes Deibson Silva da Costa, sern alocação de Carga 

Horária; Roseane de Lima Silva, com alocação de quatro horas de Carga Horária; e Daniel José Lima de 

Sousa, sem alocação de Carga Horária, pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi 

aprovado por unanimidade. 2.6- "Apresentação da Física Quântica como Porta de Ingresso 

Acadêmico": Projeto de Extensão coordenado pelo docente Vicente Ferrer Pureza Aleixo, com 

alocação de dez horas de Carga Horária, pelo pe ríodo de 01 de março de 2020 a 01 março de 2021. 

Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.7- "Manas [)i~itais" : Projeto de 

Extensão coordenado pela docente Danielle Costa Carrara Couto, sem alocação de Carga Horária, 

pelo período de 19 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. Após análise, o projeto de extensão 

ole Paraense"~ j foi aprovado por unan1m1dade. 2.8- "Grão-Belém: o portal de informaçõ 
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· M · F · sem alocação de Carga Horária 

Projeto de Extensão coordenado pela docente Luciana artins reire, 

pelo período de 29 de fevereiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. Após ani ,:ise, 0 projeto de 

extensão foi aprovado por unanim idade. 2.9- "Memorial Cesar Moraes Leite: acervo documental 

digital de 1964 a 1984 no Pará": Projeto de Extensão coordenado pela docente Ed,lza Joana Oliveira 

Fontes, sem alocação de Carga Horária pelo período de 01 de fevereiro de 2020 õ 01 de fevereiro de 

2022. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.10- "O Jogo didático 

autoral "Quimania" como recurso aplicado no ensino da componente curricular Química": Projeto 

de Extensão coordenado pela docente Lorena Gomes Corumbá, sem alocação de Carga Horária, pelo 

período de 19 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi 

aprovado por unanimidade. 2.11- "Jogos de tabuleiro regionais no ensino de Química, aplicações 

lúdicas na escola básica": Projeto de Extensão coordenado pelo docente Alcy Fav3cho Ribeiro, sem 

alocação de Carga Horária, pelo período de 19 de março de 2020 a 28 de fevere: ro de 2021. Após 

análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.12- "O processo de conformação por 

colagem como uma técnica alternativa para a produção de artesanato cerâmico": Projeto de 

Extensão coordenado pelo docente Edemarino Araújo Hildebrando, com alocação de oito horas de 

Carga horária, pelo período de 11 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, com a colaboração da 

docente Verônica Scarpini Candido, com alocação de cinco horas de Carga Ho, ária, pelo mesmo 

período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.13- "Comunicação e 

Oratória: treinamento para início de carreira": Projeto de Extensão coorder,ado pela técnica 

administrativa Nathália Maciel Nogueira, com alocação de dez horas de Carga H:xá ria pelo período 

de 19 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, com a colaboração dos técn ir:o-administrativos 

Janio Augusto Santos Casseb e Luis Matheus Queiroz Reis, ambos sem alocação de Carga Horária, 

pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por u.· anim idade. 2.14-

"Trilhas Ecológicas no Campus UFPA em Ananindeua: Educação ambiental e convivência": Projeto 

de Extensão coordenado pelo técnico-administrativo Paulo Nazaré Coutinho M a1 u ns, com alocação 

de dez horas de Carga Horária pelo período de 01 de março de 2020 a 28 de feve r • .- iro de 2021, com a 

colaboração do docente Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, com alocação de dez horê.~ de Carga Horá ria, ~ 

pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por una,1!.nidade. 2.15- "As 

mulheres tecedoras de memórias e guardiãs do patrimônio da cidade de Belém e do Bairro da 

Campina": Projeto de Extensão coordenado pelo docente José do Espírito Santu Dias Jun ior sem 
1 

alocação de Carga Horária pelo período de 01 de julho de 2020 a 31 de dezembro 2020. Após análise, 

o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.16- "Os sabores d~ cidade: práticas, 

hierarquias sociais, a cozinha mestiça e seus lugares de comer em Belém do Pará (1850-1900)": 

Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Sidiana da Consolação Ferreirii de Macêdo, com ,,,-
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alocação de vinte horas de Carga Horária, pelo período de 01 de abril de 2020 a 01 de abril de 2022 . 

Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.17- "lnflub :ia de microfibrila ~ 

de origem vegetal em amido termoplásticos, uma avaliação das propriedadi!~- mecânicas e da 

termodegradação": Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Edinaldo Jo~e de Sousa Cunha, ~ ---

com alocação de vinte horas de Carga Horária pelo período de 01 de fevereiro de 2,.1 20 a 31 de agosto ~ 

de 
2º22

, com a colaboração dos docentes Edemarino Araújo Hildebrando corr: locação de cinco 

horas~ a Horá( · AI ·d d s · · 
~~· "· 'J-~"- 0 

~ corro 5~::eira Neves, sem ai cação de , rga Hotfrária, P.: O · 
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119 mesmo período. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanim ic - de. 3. Progressão 

120 Funcional: O Prof. Francivaldo Nunes apresentou o processo de Progressão Funcional dos seguintes 

121 docentes: 3.1- Antonio da Costa Gomes: O prof. Francivaldo Nunes solici tou a nomeação de uma 

122 Comissão de Aval iação de Progre:,são Funcional por Interstício da docente em er,grafe que passará 

123 da Classe C, Nível 2, para Classe C, Nível 3, denominação Adjunto, compreendend:.i o Interstício de 13 

124 de abril de 2018 a 13 de abril de 2020. Após discussão, ficou decidido que a Comi -são será formada 

125 pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Paulo Celso Santiago Bittencourt e Marrns Benedito Ca ldas 

126 Costa, sob a presidência do primeiro. 3.2- Daniel José Lima de Sousa: O prof -=- rancivaldo Nunes 

127 solicitou a nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funciona! :::ior Int erstício da 

128 docente em epígrafe que passará da Classe C, Nível 1, para Classe C, Nível 2, denr minação Adjunto, 

129 compreendendo o Interstício de 04 de janeiro de 2018 a 04 de janeiro de 2020. AprJs discussão, ficou 

130 decidido que a Comissão será formada pelos docentes Sílvio Bispo do Vale, Alcy Favacho Ribeiro e 

131 Cristhian Correa da Paixão, sob a presidência do primeiro. 3.3- Marcelo Augusto Machado 

132 Vasconcelos: O prof. Francivaldo Nunes solicitou a nomeação de uma Comiss;.i•J de Avaliação de 

133 Progressão Fur,cional por Interstício da docente em epígrafe que passará da CléJ -:se C, Nível 2, para 

134 Classe C, Nível 3, denominação Adjunto, compreendendo o Interst ício de 26 de at ::1 de 2018 a 26 de 

J35 abril de 2020. Após disc11ssão, f icou decidido que a Com issão será formada pe!c s docentes Pau lo 

136 Celso Santiago Bittencourt, Sílvio Bispo do Vale e Francivaldo Alves Nunes, sc o a presidência do 

137 primeiro. 4. Homologação de Estágio Probatório: Com a palavra, o prof. s:anciva ldo Nunes 

138 apresentou a avaliação de estágio probatório dos seguintes servidores: 4.1- "- nna Maria Alves 

139 Unhares: A servidora em epígrafe foi avaliada pela Comissão fo rmada pelos doce11 tes Adilson Junior 

140 lshihara Brito, Francivaldo Alves Nunes e Wesley Olivei ra Kett le, obtendo como r,:-t a na Ava liação do 

141 31? ciclo o Desem penho Excelente. Após análise, o Conse lho homologou o resultad_ por unanimidade. 

142 4.2- Cristian Correa da Paixão: O servidor em epígrafe foi avaliado pela Com ,· ., fo formada pelos 

143 docentes Daniel José Lima de Sousa, Sílvio Bispo do Vale e Reginaldo Saboia de p,-,i·1a, obtendo como 

144 nota na Avaliação do 31? ciclo o Desempenho Exce lente. Após análise, o Consc.,ho homologou o 
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resultado por unanimidade . 4.3- Mauro Rodrigo Larrat Frota e Silva: O servic. '-· r em epígrafe foi 

avaliado pela Comissão formada pelos técnicos-administrativos Janio Augusto S.: ,, tos Casseb, Josué 

Muniz Costa e Alexis Daniel Gonzalez, obtendo como nota na Avaliação do 31? ê. ' l ,O o Desempenho 

Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por unanimidade. 5- ·~icença para cursar 

doutorado: O Prof. Francivaldo Nunes apresentou o pedido de licença para dOL,,ora do do seguinte 

150 servidor: 5.1- Antonio da Costa Gomes: Com a palavra, o prof. Antonio Gome .. informou que foi 
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aprovado no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em M ate , ática e Estatista. 

Informou tam !:Jém que ainda não tem o período exato de realização do curso . ,10 entanto estava 

antecipando o redido de licença junto ao Conse lho. Após análise, o Conse lho a fJ • Jvou o pedido de 

licença por maioria de voto, com a abstençã o dos conse lheiros Erik Pires e J; ,es Kened , com a 

ressalva de q~(:! , tão logo tenha o documento de aprovação e período do cu r ., , o prof. Antô nio 

Gomes aprese nte esta informação em reunião do Conse lho. 6- Vacância da Fun . ; o de Vice-Diretor 

da Faculdade de Geografia: Com a palavra, a profª. Erneida Coel ho inform o J que, em reunião 

rea liza da pela r aculdade de Geografia, o prof. En ilson da Silva Sousa abdicou , J função de Vice-;~ 

?~torda z er,da Faculdade e ainda não foi decid ido quem o su ti t uirá. 7. s f·cialização:pm a' 
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palavra, o prof. Francivaldo Nunes apresentou as seguintes Especializações: 7.1- , nsino de Ciências 

co m Ênfase em Física: O prof. Fra ncivaldo Nunes apresentou o Relatório final de : urso em epígrafe 

coordenado peb docente Marcos Benedito Caldas Costa. Após análise, o relatóí . final do curso de 

Especialização '-'e Ciências com Ênfase em Física foi aprovado por unanimidade. N, oportunidade, foi 

apresentada a relação de monografias aprovadas no referido curso e devidament · ·, omologadas pelo 

conselho do Ca .npus. A relação encontra -se em anexo a esta ata. 7.2- Ensino err. Geografia: O prof. 

Francivaldo Nunes apresentou o Relatório final do Curso em epígrafe coorde:,.Jdo pela docente 

Luciana Martins Freire. Após análise, o relatório final do curso de Especialização em Ensino de 

Geografia foi ai:, : ovado por unanimidade. 7.3- Geoprocessamento Aplicado à Agr:iecologia e ao uso 

dos recursos Naturais (Geo_Agroecologia): O prof. Francivaldo Nunes apresentou, Relatór io final do 

Curso em epíg r2 fe coordenado pela docente Marcelo Augusto Machado Vasconce,:)s. Após análise, o 

relatório final do curso de Especialização em Geoprocessamento Aplicado à Agrot->rn logia e ao uso de 

recursos Natu ra ;s foi aprovado por unanimidade. 7.4- Geoprocessamento Aplicac.-, à Agroecologia e 

ao uso dos reLUrsos Naturais (Geo_Agroecologia) - 2~ Versão/Edital PROPESI-': Com a palavra, o 

prof . Marcelo •.f-:Jsconcelos aprese ntou a proposta de segunda versão do curse ;m epígrafe a ser 

submetido ao l ::J ital da PROPESP, nos mesmos moldes da primeira versão e sol 1: ·cou aprovação do 

mesmo pelo C.:,.1selho. Após anál ise, a proposta foi aprovada por unanimidade. 8. Apreciação do 

Parecer do RE:l.;tório de Pós-Doe da docente Erneida Coelho: O prof. Francivald,. fones apresentou 

o parecer do F.2latório de Pós-Doutorado da docente Erneida Coelho de Arê. .• :J elaborado pelo 

docente Mathe us Monteiro Lobato, no qual o mesmo apresenta a relevância .Jo estudo para a 

Geografia. O referido parecer foi aprovado pela Faculdade de Geografia. Após ar, i'i lise, o mesmo foi 

homologado p~.o Conselho do Campus. 9. Aproveitamento de candidato: Co1r a palavra, o prof 

Paulo Melo i11íormou que a Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamen ,:. em reunião do 

Colegiado rea : zada no dia 04 de fevereiro, ficou decidido que a vaga do prof. Ala , •fones Araújo será 

preenchida atra vés de aproveitamento do candidato Arthu r Vinícius Ferre ira de Sa ntos, aprovado 

em concurso d .:. Universidade Federal Rural da Amazônia . Após análise, o Con · lho homologou a 

decisão do c·.., .,, giado da Faculdade de Tecno logia em Geoprocessamento. ,O. Formação de 

Comissão para debater proposta de utilização do prédio da Biblioteca e ,'...uditório: O prof. 

Francivaldo Nunes informou aos Conselheiros que as obras relativas a construçã l· ::la Biblioteca e do 

189 Auditório no lc>J1 estão previstas para findarem no mês. Informou ainda que, a pai L r do momento em 

190 que os prédiuf forem entregues, a Universidade Federal do Pará passa a ser ,., responsáve l pelo 

191 patrimônio. NE~se sentido, a coordenação do Campus propôs que fosse cr iada , ,11a comissão que 

192 terá como fu 11( io apresentar propostas de ocupação dos espaços citados. Ar11 · · , discussão, ficou 
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200 

decidido que d Comissão será formada pelos seguintes servidores: Cristhian Corre :, .fa Paixão, Ad ilson 

Junior lshihara rlrito, Erik André de Nazaré Pires, Fabio Cardoso Borges, José de ,- spirito Santo Dias 

Junior, Kellem lristina Prestes de Melo e Paulo Na za ré Coutinho Martins, so ' a presidência do 

primeiro. 11. F<i •um em defesa da Construção do Campus de Ananindeua: O pro · ·ranciva ldo Nunes 

informou que :· á um movimento de alunos, professores, artistas, sociedade civ 

outros, que e·.: io se organizando para realiza rem um Fórum de debates com , 

publicamentl' ,,bre a necess idade de construção da sede definitiva do Campus 

oportunidadE, os organi zadores vão coletar assinaturas 

_JR,L-

orga nizada, entre 

,ntuito de discutir 
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201 responsáveis p,.ê;a construção do mesmo. 12. O que ocorrer: O prof. Alisson R1ii; informou que o 

202 Mestrado em C.~ncia e Engenharia de Materiais foi aprovado e que no último diG 1 1 de fe vereiro, foi 

203 realizada a pr i1, ei ra reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação, co r, ;i participação de 

204 membros do.:; :_-ampi de Ananindeua e de Abaetetuda. Nada mais havendo a tratar, o Prof. 

205 Francivaldo ~Junes deu por encerrada a reunião às onze horas e quarenta mi1 1tos, agradeceu a 

206 presença de to,' J S na mesma, da qual eu, Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago, .:• :retária Executiva, 

207 lavrei a presentE. ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito . 

Ananindeua, U .:Je fevereiro de 2020. 

Prof. Dr. Franu.Jldo Alves Nunes ................................ .. ~ .. .. ............ . ......... .. .. ...... .... .. 

Prof. Dr. Alissor, ::: lay Rios da Silva .. ... ....... ... .... ..... ....... ?.!?'7-,<!_::...... ...... .... .. ....... .. .. .. .. ......... .. ...... . 

Prof. MSc. Alac,: do Socorro Siqueira Neves ;Q ..... .. ..... ~ .. ................ .. ~~ .. .. .. ...... . 
Prof. Dr. Dan i<c l ()Sé Lima de Sousa ·~ f(]; .. .. .. ..... . 
Prof. Dr. Paulo Alves de Melo .~ ........ . .. ; .. .. 

(. 

Prof. Dr. Adil sor, Junior lshihara Brito .... .. ~ .. . .. .~ ... \ .................... ç .. ......... _ ....... ; .. .. .. .. ........ . 

Prof. Dr. Alcy f m cho R;be;ro ..... ~ ....... .. .':: .. .. .. ................. ~ck,,,,,J 1?'1::.~ .. .. .. 
Prof. Dr. Carl0; 1-1lberto Brito da Silva Junior ... .. .. ...... ... .......... ... ... ... .. .. .................... . 

Prof. Dr. Edinal :.i'J José de Sousa Cunha .. ........ ..... .. .. ... ..... .. .. ................... .... ........... .. . 

Prof. ~/\ Se. An tr - :o da Co: t3 Gomes .. .. ........... ..................................... ... .. ...... .... .. .. .... ......... ........... ...... . 
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