
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E QUATRO DE JUNHO DE 2015

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 15 minutos, no
Mini Auditório “Congadas”, no Prédio da Pesquisa, da UFG/Regional Catalão, reúnem-se os membros
do Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Diretor Prof.
Dr.  Thiago  Jabur  Bittar. Na  oportunidade  compareceram  os  seguintes  Conselheiros:  Alexander
Meireles da Silva, Ana Paula Pinheiro Zago, Antônio Carlos de Oliveira Júnior, Denis Rezende de
Jesus, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Leomar Cardoso Arruda em substituição a Alexandre de
Assis Bueno, Lincoln Lucílio Romualdo, Luanna Lopes Lobato, Marco Paulo Guimarães, Nilton Luís
Moreira,  Paulo  Henrique  Silva  Azevedo,  Regma  Maria  dos  Santos,  Ronaldo  da  Silva,  Serigne
Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto, Wilson Kiffer Soares Junior. Os conselheiros, Alexandre de Assis
Bueno, Élida Alves da Silva, Maria Helena de Paula e Renata Alessandra Evangelista justificaram suas
ausências.  Os  conselheiros  Roberto  Ferreira  Tavares  e  Wender  Rodrigues  de  Siqueira  não
compareceram. Havendo quórum, o presidente inicia a sessão com pontos de informe gerais a respeito
de acontecimentos relacionados à Regional Catalão/UFG, e informa de que aconteceu no dia 10 de
junho de 2015 o certame eletrônico da licitação de empresa para operar o Restaurante Universitário da
Regional Catalão/UFG, onde foram submetidas várias propostas e agora se aguarda que a empresa
vencedora apresente toda documentação necessária, a ser verificada e aprovada, para assim seguir para
a Pró-Reitoria de Administração e Finanças da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.
Ainda neste ponto de informe, informa que a refeição para estudantes de graduação terá o valor de
R$3,00, para não-bolsistas, enquanto bolsistas serão beneficiados com o valor total da refeição paga
por  meio  do  Plano  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES).  Informa,  em  seguida,  que  foi
realizado com sucesso, nos dias 15 de junho a 17 de junho de 2015 o I Congresso de Pesquisa, Ensino
e Extensão da Regional Catalão (Conpeex-RC), e abre a palavra ao Conselheiro Prof. Denis, enquanto
Coordenador Geral da organização deste evento, para fazer um resumo sobre a realização do mesmo.
Prof. Denis expõe que os números do evento mostram a grandeza e o sucesso que houve em termos de
participação e  submissão  de  trabalhos,  sendo mais  de  1000 participantes  inscritos  e  mais  de  300
trabalhos apresentados no geral, de forma oral e também em pôster, além de grande público durante as
palestras, conferências e atrações culturais. Cita com destaque a palestra do Prof. Pachecão, que levou
cerca de 615 pessoas ao auditório da Regional Catalão. Coloca também que é preciso o planejamento
para a edição do próximo ano, já dentro das reuniões de planejamento do Calendário Acadêmico de
2016, que ocorrem em agosto, para se discutir possível mudança no período de realização do evento e
também estudar  mudanças  necessárias  na  organização  do mesmo.  Acrescenta  que  esta  edição  foi
realizada neste período devido às questões orçamentárias e recursos disponíveis para o momento. A
palavra é concedida à Prof. Regma, que parabeniza a iniciativa pela realização deste evento e a equipe
organizadora pelo empenho na organização, porém critica a palestra motivacional do Prof. Pachecão, e
diz não ver compatibilidade da mesma com o ambiente universitário do evento. Chama a atenção ainda
com relação às  atrações  culturais  terem sido realizadas  no mesmo horário  que minicursos,  o  que
inviabilizou de haver maior público nestas atrações. De posse da palavra novamente, o Prof. Denis
explica que a palestra do Prof. Pachecão foi um atividade voltada ao público visitante do Espaço das
Profissões, no caso, alunos de ensino médio, e foi uma iniciativa de um dos patrocinadores do evento,
até para chamar a atenção com relação ao Espaço das Profissões, que aconteceu concomitantemente ao
I Conpeex da Regional Catalão, e que acabou por agregar recursos. Sobre o segundo ponto falado pela
Prof.ª  Regma,  Prof.  Denis  explica  que  esse  choque  de  horários  acabou  acontecendo  devido  a
problemas de agendamento com as atrações culturais, que possuíam disponibilidade na agenda para
apenas tal dia e horário, e portanto, pela importância de haver essa parte cultural, foi feito este arranjo,
que  infelizmente  gerou estes  choques  de  horários.  Acrescenta  que  isso  é  algo  a  se  planejar  com
antecedência,  então,  para  evitar  ocorrer  em próximas  edições.  Em sequência,  o  Conselheiro  Prof.
Lincoln toma a palavra e explica que foi uma alternativa viável, por questões de falta de recursos da
organização  do  Espaço  das  Profissões,  realizar  este  dentro  do  Conpeex,  e,  portanto,  o  Colégio
Nacional, sendo um dos patrocinadores do evento, bancou a vinda da palestra motivacional, até para
que os alunos visitantes fossem motivados a cursar a graduação na Regional e convidados a conhecê-
los no Espaço das Profissões. Diz ainda que esse formato de realização do Espaço das Profissões,
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dentro do Conpeex, é algo que deve ser estudado para os próximos anos, se é mesmo viável ou não, e
que há agora a possibilidade de, caso desejado realizar o Espaço das Profissões de forma separada, o
mesmo ocorrer em qualquer dos períodos do ano, devido o aluno optar por um curso somente em
janeiro,  quando da  realização do processo  seletivo  do SiSU.  Em seguida,  com a  palavra,  o  Prof.
Ronaldo  coloca  que  o  Espaço  das  Profissões  dentro  do  Conpeex  gerou  certa  concorrência  de
participação por parte de professores e até alunos, que tiveram que se dedicar somente a estar nos
stands  do  seu  curso  durante  o  período  do  Espaço  das  Profissões.  Critica  também  o  período  de
realização do Conpeex, devido a ser final de período letivo e os alunos estarem “assoberbados” com
trabalhos  e  avaliações,  assim como os  professores  para  correções  destes.  Sugere  por  fim,  que  os
trabalhos no Conpeex sejam apresentados em uma distribuição por grandes áreas de conhecimento. De
posse da palavra novamente, Prof. Denis esclarece que o evento será anual e que então será necessário
um planejamento para a organização e escolha do período mais adequado, de forma que não haja
prejuízo, como perda do período de férias, devido o tempo que é gasto pela comissão organizadora
para organizar todo o evento e nem haja conflitos de interesse e horários da programação. Prof. Thiago
passa ao próximo informe,  e  informa que o aumento de link de internet  para a  Regional  Catalão
prometido pela  RNP está  sofrendo atrasos constantes  e que foi  enviado um ofício,  contendo uma
cobrança  mais  forte,  a  fim de que solucionem mais  breve  possível  essa  questão de cederem esse
aumento prometido; Passa a mais um informe, e diz que houve uma reunião com chefes de Unidades
Acadêmicas Especiais (UAE) e alguns setores para realização de um diagnóstico para planejamento de
capacitações/qualificações  de  Técnicos  Administrativos  em  Educação  (TAE),  para  mensurar  a
quantidade de técnicos em cada UAE’s,  quantos já possuem qualificação, quantos interessados em
realizar uma capacitação ou qualificação, qual tipo de qualificação,  entre outras coisas; Segue com o
próximo item, e informa que foi disponibilizada a Resolução CONSUNI/CEPEC/CONSELHO DE
CURADORES n° 01/2015, que dispõe do Regimento Geral da UFG em que consta o Estatuto, já
findada a transição, e atualizado com o Regimento das UAE’s, da estrutura de Regionais, e que está
amplamente divulgado e acessível através do endereço eletrônico: http://www.ufg.br/p/6383-estatuto-
e-regimento; Passa ao próximo informe, e diz que o período para execução das gravações do Vídeo
Institucional da UFG será discutido novamente e posteriormente informado, devido ao fato de que no
período  em que  estava  marcado  as  gravações  na  Regional  Catalão,  o  produtor  local  que  seria  o
servidor terceirizado da Assessoria de Comunicação (Ascom), Welliton Alves, estava em processo de
transição da troca da empresa de terceirização à UFG, e na mesma semana destas datas, aconteceu a
deflagração de greve dos técnicos-administrativos, o que paralisou até mesmo as gravações e processos
de  edição  na  Regional  Goiânia;  Passa  ao  próximo  informe,  e  informa  que  no  novo  Regimento
publicado, consta a necessidade de elaboração de Plano de Gestão, Relatórios de Gestão e Relatórios
de Avaliação Institucional das UAE’s. Passa a palavra para a servidora da Assessoria de Planejamento,
Ana Paula, para explicar do que se tratará e como o setor dela irá auxiliar os Chefes de UAE’s nessa
elaboração. Ana Paula reforça que essa atribuição cabe a cada Chefe de UAE, de acordo com este novo
Regimento, onde o mesmo deve elaborar o plano de gestão para o seu período de mandato, e esse
plano  de  gestão  estar  casado  com  o  relatório  de  Avaliação  Institucional.  Ela  diz  que  haverá  a
elaboração de um formulário, para que o mesmo sirva de ponto de partida e orientação para os Chefes,
e também padronize a organização deste documento. Por fim, solicita um Conselheiro Chefe de UAE
presente  como  voluntário  para  iniciar  este  trabalho  de  orientação,  para  posteriormente  replicar  o
mesmo processo nas demais UAE’s. Conselheira Prof. Regma, Chefe da UAE de História e Ciências
Sociais, se voluntaria. Retoma a palavra o Presidente da reunião, que passa ao próximo informe, e
informa que, devido aos ajustes fiscais do Governo Federal, está retomada, a partir de abril, a cota de
apenas 1/18 avos de recurso liberado à Universidade, e que por isso, a UFG continua com dificuldades
para realizar o pagamento de fornecedores de serviços gerais e benefícios como diárias, por conta
dessa contenção imposta pelo MEC às universidades, novamente. Acrescenta que a ideia será o Reitor
ter uma conversa com o Ministro da Educação, a fim de tentar negociar ajustes para conseguir manter
ao  menos  os  serviços  prioritários.  Segue  com  o  próximo  informe:  que  a  Reitoria  da  UFG  está
procurando um novo formato para as reuniões administrativas, e com a aprovação do novo estatuto da
UFG e formação das UAE’s, a Reitoria está ajustando uma nova conformação institucional, e propõe
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reuniões  administrativas  (não  deliberativas)  com  os  diretores  de  Regionais,  presencialmente  em
Goiânia, ou por vídeo conferência, e com os Chefes e Diretores de UA em cada Regional, podendo
haver o deslocamento para participação presencial, ou também por vídeo conferência, nestas reuniões
administrativas que ocorrem em Goiânia, com participação do Reitor e pró-reitores, uma vez por mês.
Prof. Thiago Jabur acrescenta que os Chefes de UAE’s podem participar da reunião com os Diretores
de UA de Goiânia,  havendo assuntos gerais  da UFG, mas também assuntos pertinentes apenas da
Regional Goiânia. Explica que precisa verificar a questão de logística de deslocamento de todos os
Chefes da Regional Catalão e também que então seja remodelado o nome da reunião para “Reunião
com os Diretores de Unidades Acadêmicas e Chefes de Unidades Acadêmicas Especiais da UFG”.
Aberta a palavra, o Prof. Thiago Porto diz que é preciso solicitar que haja esse espaço para que os
Chefes de UAE’s se façam presentes nessa reunião administrativa e assim possam estar por dentro das
propostas e assuntos que são levantados nessa reunião com a Reitoria, e posteriormente, são levados a
decisões nas instâncias de conselhos maiores da UFG. Em seguida, com a palavra, o Prof. Antônio
sugere que então essa reunião, com esse formato, aconteça aqui na própria Regional Catalão, entre
Chefes  de UAE’s,  Diretoria  e  Reitoria,  e  que seja  solicitado por  tanto,  que  um representante dos
componentes dessa reunião tenha um convite para participar da reunião feita lá em Goiânia. De posse
da palavra novamente, o Presidente coloca que independentemente disso, haverá essa reunião com esse
formato aqui na Regional Catalão, havendo sempre uma representação da Reitoria e Pró-Reitorias. O
Conselho não manifestou desejo de deliberar sobre realizar uma proposta para mudança de nome da
reunião com Diretores de UA, em Goiânia, para haver também a participação dos Chefes de UAE’s, de
forma convidativa.  O Presidente retoma a palavra a cede ao Conselheiro, Coordenador de Graduação,
Prof. Lincoln para informes da Coordenação de Graduação da Regional. Prof. Lincoln informa que o
semestre letivo se encerra no dia 04 de julho, e que a consolidação no sistema, será até o dia 09 de
julho, data final em que o sistema estará aberto para realizar esse processo. Informa em seguida que a
indisponibilidade de acesso ao sistema SIGAA e todos os demais sistemas da UFG ocorreu devido ao
rompimento de um cabo de fibra ótica, na estrutura de rede da Regional Goiânia. Informa ainda que
devido a isso, os prazos para oferta e cadastro de disciplinas de inverno será provavelmente alterado, e
não haverá prejuízo para os Coordenadores de Curso que necessitam lançar tais disciplinas no sistema.
Informa em seguida, sobre o Edital 01/2015 de Seleção de Estagiários, e lê o balanço de que foram 24
(vinte e quatro) vagas ofertadas, e que houve 77 (setenta e sete) inscritos, com 24 (vinte e quatro)
inscrições indeferidas (15 (quinze) por média,  3 (três) devido ao perfil  exigido pela vaga,  6 (seis)
devido as exigências do curso para o estágio não obrigatório), e 54 (cinquenta e quatro) inscrições
deferidas (4 (quatro) recursos, 3 (três) indeferidos e 1 (um) deferido). Finaliza acrescentando que 9
(nove) vagas não foram preenchidas por não haver candidatos e outras podem não ser preenchidas por
não aprovação nas avaliações especificas que cada unidade/setor fará nesta etapa. Sendo assim, diz que
estas vagas, que restarem sem preenchimento, junto das que não forem aprovados candidatos, poderão
ser  recolocadas  em oferta  no  edital  de  seleção  de  estagiários  para  o  próximo  semestre,  que  tem
previsão de lançamento para o dia 03 de agosto de 2015.  Informa que a continuidade da greve dos
técnicos pode postergar o lançamento desse Edital. Finaliza com o recado de que TCC tem que ser
tratado  como  disciplina  na  matriz  curricular  do  curso  e  precisa  ter  plano  de  ensino  contendo
cronograma,  como  toda  disciplina  normal,  e  tem  também  de  respeitar  os  prazos  do  Calendário
Acadêmico. O Presidente retoma a palavra e passa ao segundo ponto da pauta que é a Apreciação e
Deliberação de Ad Referendum. Coloca em apreciação, por Ad Referendum, a: renovação do convênio
de  professora  voluntária  da  Prof.ª  Gracielle  Cristina  Silva  (UAE  de  Biotecnologia)  –  Curso  de
Enfermagem. Coloca em deliberação, e é aprovado por unanimidade; a indicação da Prof.ª Izabella
Peracini  Bento  (UAE de  Geografia,  área  de  Ciências  Humanas)  para  o  CEPEC,  de  acordo  com
orientação  de  reunião  do  Conselho  Gestor.  Coloca  em  deliberação,  e  é,  também,  aprovado  por
unanimidade. Terminadas as deliberações do item 2 da pauta, o Presidente passa ao item 3 que é a
apreciação  e  deliberação  de  solicitação  de  afastamento  para  Pós-Graduação  Stricto  Sensu,  nível
Mestrado  de  servidor  TAE.  Coloca  em  apreciação  o:  pedido  de  afastamento  para  realização  do
Mestrado em Educação – Regional Catalão/UFG, da servidora Técnica-administrativa em Educação,
Flávia Velloso Alves, no período de 01 de setembro de 2015 a 01 de setembro de 2017. Coloca em
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discussão e vários conselheiros ponderam com relação ao prazo solicitado pela servidora, em virtude
da mesma já estar em vias de terminar o primeiro semestre deste mestrado, o que não exigiria uma
licença de 2 (dois)  anos,  mas sim 1 (um) ano e meio apenas.  Ponderam também a questão desta
servidora ser única em sua função dentro da Regional Catalão,  no caso, Arquivista.  Dentro destas
ponderações,  com  a  palavra,  Prof.  Thiago  Porto  se  manifesta,  primeiramente,  como  contrário  à
aprovação devido o fato de que foi estabelecida uma Resolução para planejar e organizar afastamentos
de servidores para fins de qualificações e capacitações, e que a mesma começará a ser utilizada em
setembro deste ano, para planejar os afastamentos solicitados, e agenda-los organizadamente para o
ano de  2016,  onde  esta  resolução  prevê  que  quando da  saída  de  um servidor  TAE do setor,  por
afastamento, serão alocados dois estagiários, a fim de suprir a ausência do TAE e manter a realização
dos trabalhos do setor. Segundo ele, a servidora pode esperar para se encaixar no planejamento para o
próximo ano e assim evitar que esta aprovação não ocorra à luz da nova resolução a ser cumprida,
incluindo a questão  de suprir  o  setor  com estagiários.  O Presidente,  Prof.  Thiago Jabur  retoma a
palavra e lê seu parecer consubstanciado, enquanto Chefe imediato da servidora, e defende que seja
feita  a  deliberação  por  conta  de  a  mesma  não  estar  ciente  de  que  havia  uma  resolução  para
regulamentar estes pedidos, quando da realização do pedido dela de afastamento, e pela mesma estar
seguindo com trâmites adequados e a qualificação de servidores ser algo sempre prezado pela política
institucional da UFG e do Governo Federal. A palavra vai então para as ponderações dos conselheiros
que seguem contra o período solicitado de 2 (dois) anos, mas se veem a favor de garantir o direito legal
da servidora em solicitar este afastamento, uma vez que, inúmeros outros servidores TAE’s também
exercem uma função específica, em que não há outro para suprir, e isso não lhes pode tirar esse direito.
Além disso, também ponderam que a mesma não pode ter seu pedido penalizado por acontecer antes
do conhecimento da existência de uma resolução normativa de planejamento de afastamentos de TAE’s
da Regional. O Presidente toma a palavra e encaminha para deliberação as seguintes votações: votação
na  proposta  do  Conselheiro  Prof.  Thiago  Porto,  de  adiamento  da  aprovação  deste  pedido  até  a
realização do planejamento de afastamentos de TAE’s para o próximo ano, no mês de setembro de
2015: quatro votos favoráveis, nove votos contrários, três abstenções. A proposta não é aprovada pelo
Conselho; e então é feita a votação pela liberação da servidora para afastamento por 2 (dois) anos,
como solicitado no pedido: nenhum voto favorável, quinze votos contrários, uma abstenção. O pedido
de afastamento  por  este  período  também não  é  aprovado pelo  Conselho;  votação  da  proposta  da
Conselheira Prof. Regma, de liberação da servidora para afastamento por 1 (um) ano e meio, como
sugerido pela maioria do Conselho: treze votos favoráveis, nenhum voto contrário, três abstenções. O
pedido da servidora é então aprovado, porém, com período de afastamento definido pelo Conselho, de
1 (um) ano e meio, para o período de 01 de setembro de 2015 a 01 de março de 2017. Ao fim da
deliberação, o Conselheiro Prof. Thiago Porto solicita que seja enviado a todos os departamentos da
Regional um comunicado de que os possíveis pedidos de afastamento de TAE’s sejam enviados ao
Conselho até  setembro,  antes que passe a  ocorrer  o  julgamento destes  pedidos por  meio da nova
resolução. Dentro deste item da pauta, há ainda as colocações dos conselheiros Prof.ª Regma e Prof.
Ronaldo, que ponderam sobre uma possível mudança de local da realização desta reunião do Conselho
Gestor, em virtude da disposição espacial dos conselheiros no local atual. Sugerem um espaço onde
possam  estar  dispostos  de  forma  circular,  em  uma  mesma  mesa.  Porém,  nada  é  colocado  em
deliberação, no momento, sobre esta sugestão e é deixado como assunto para o último item da pauta da
reunião. O Presidente, assim, segue ao quarto item da pauta, que trata sobre a greve dos TAE’s da
Regional Catalão.  Ele expõe que o ofício enviado ao Comando Local de Greve/Regional Catalão,
solicitando atendimento de algumas demandas de caráter prioritário, foi negado e não será concedido o
atendimento delas por TAE’s em greve. Colocado em discussão esta pauta, conselheiros expõem que
tem feito o trabalho de TAE’s ausentes em greve de seus departamentos,  para dar andamento em
encaminhamentos  e  resolução  de  processos  importantes.  Colocam também que  cogitam parar  de
realizar  estes  trabalhos,  e,  portanto,  deixar  parado aquilo  que compete  a  TAE’s  realizar.  Colocam
também em pauta a solicitação de que o Reitor peça o julgamento da greve dos TAE’s,  quanto a
legalidade da mesma, para que assim possa ser exigido a quantidade de 30% de servidores realizando
seus trabalhos, e estes seriam nominados. Porém, nada é deliberado em termos disto e decidem por não
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correr o risco de criar uma rixa desnecessária com a categoria que está legal em seu direito de greve,
por enquanto. A respeito da regra de 30% do efetivo de TAE’s seguirem trabalhando durante uma
greve, precisar ser respeitada e cumprida, o conselheiro TAE Paulo Henrique, de posse da palavra,
explica que está porcentagem é geral para todo o âmbito da instituição UFG, e que, portanto, não
haveria como solicitar que haja 30% da quantidade dos TAE’s da Regional Catalão, em específico,
desempenhando suas funções. Ele acrescenta que as prioridades em nível geral são o Hospital das
Clínicas, em Goiânia, e o Cercomp em todas as Regionais, no tocante ao serviço de Internet, havendo
técnicos atuando sob demanda para estes locais da UFG. Prof. Regma recebe a palavra e sugere então
que para um funcionamento mínimo dos principais setores da Regional, haja uma negociação com o
Comando Local de Greve dos TAE’s, para verificar esse dimensionamento dos 30% gerais, no que
compete à Regional Catalão, e assim, num diálogo amistoso, no sentido de não desvalorizar a greve
dos mesmos, o Conselho solicite que alguns serviços sejam mantidos devido à essencialidade dos
encaminhamentos  de  alguns  setores  fundamentais.  O  Presidente  retoma  a  palavra  e  coloca  em
deliberação a votação da realização de um encaminhamento do Conselho Gestor ao Comando Local de
Greve solicitando um revezamento dos técnicos administrativos em greve da Regional Catalão,  de
determinados  setores,  para  que  sejam  atendidas  demandas  como  a  manutenção  da  internet,
encaminhamento  de  processos  de  pedidos  de  progressões,  férias,  licença  saúde,  contratação  de
professores  substitutos  e  efetivos,  entre  outras  demandas  que forem identificadas  como essenciais
serem atendidas nesse período de greve. Colocado em votação houve: quatorze votos favoráveis, um
voto  contrário,  uma  abstenção.  Assim,  é  aprovado  pelo  Conselho  que  seja  feito  esse  novo
encaminhamento junto ao Comando Local de Greve/Regional Catalão. O Presidente retoma a palavra e
passa ao último item da pauta, quinto item, que trata de outros assuntos e então é aberta a discussão a
respeito de se mudar o local de realização da Reunião do Conselho Gestor, para atender a sugestão dos
conselheiros que sugeriram um ambiente onde se possa realizar a reunião com o Conselho disposto em
círculo. Alguns conselheiros sugerem locais onde seria possível esse arranjo espacial, porém, nada é
deliberado e o assunto fica para ser analisado e abordado em outra  oportunidade. O Presidente, então,
agradece a presença dos conselheiros e encerra a reunião.  Nada mais havendo a tratar, a reunião é
encerrada às 16 horas e 40 minutos e eu, Welliton dos Reis Alves, lavrei a presente ata que depois de
lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes.
_________________________________________

Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar                                                                                         __  
Conselheiros:

Alexander Meireles da Silva __________________________________________________________
Ana Paula Pinheiro Zago _____________________________________________________________
Antônio Carlos de Oliveira Júnior ______________________________________________________
Denis Rezende de Jesus ______________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio ______________________________________________________
Leomar Cardoso Arruda em substituição a Alexandre Assis Bueno ____________________________
Lincoln Lucílio Romualdo ____________________________________________________________
Luanna Lopes Lobato ________________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães ______________________________________________________________
Nilton Luís Moreira __________________________________________________________________
Paulo Henrique Silva Azevedo _________________________________________________________
Regma Maria dos Santos ______________________________________________________________
Ronaldo da Silva ____________________________________________________________________
Serigne Ababacar Cisse Ba ____________________________________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas ________________________________________________________
Wilson Kiffer Soares Júnior ___________________________________________________________
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