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Ata da 197ª reunião do Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), da1

Universidade Federal de Alfenas - MG, no dia 02 DE ABRIL DE 2014.2

No dia dois de abril do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas, reuniram-se na sala3

O-307, sob a presidência do Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Prof. Dr. Alessandro4

Aparecido Pereira, os seguintes membros: Professores - Marisa Ionta5

(Coordenadora do Curso de Biomedicina – ausentou-se às 16 horas e 23 min),6

Eduardo Gomes Salgado (Coordenador do Curso de Biotecn    ia, ausentou-se às 7

15 horas), Flávio Barbieri Gonzaga (Representante do Colegiado do Curso de8

Ciência da Computação), Rogério Grassetto Teixeira da Cunha (Coordenador do9

Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado), Vanessa Roma Moreno Cotúlio 10

(Representante do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas), Lucas Cid Gigante 11

(Coordenador do Curso de Ciências Sociais – Bacharelado), Mônica La-Salette da12

Costa Godinho (Representante do Colegiado do Curso de Enfermagem), Renato13

Rizo Ventura (Representante do Colegiado do Curso de Farmácia, compareceu às14

14 horas e 41 min), Leandro Londero da Silva (Coordenador do Curso de Física), 15

Cristiana Schmidt de Magalhães (Representante do Colegiado do Curso de Física), 16

Carmélia Bomfim Jacó Rocha (Representante do Colegiado do Curso de17

Fisioterapia), Paulo Henrique de Souza (Coordenador do Curso de Geografia –18

Bacharelado), Flamarion Dutra Alves (Coordenador do Curso de Geografia –19

Licenciatura), Sandra de Castro Azevedo (Representante do Colegiado do Curso de20

Geografia – Licenciatura), Elaine Ribeiro da Silva dos Santos (Coordenadora do21

Curso de História – ausentou-se às 15 horas e 55 min), Raphael Nunes Nicoletti22

Sebrian (Representante do Colegiado do Curso de História – Licenciatura), Elias23

Ribeiro da Silva (Representante do Colegiado do Curso de Letras – Bacharelado e24

Licenciatura), José Paulo Carvalho dos Santos (Vice-Coordenador do Curso de 25

Matemática), Luciana Borges Goecking (Representante do Colegiado do Curso de26

Matemática), Evelise Aline Soares (Coordenadora do Curso de Medicina), Eveline 27

Monteiro Cordeiro de Azeredo (Vice-Coordenadora do Curso de Nutrição), Luciano 28

Bruno de Carvalho Silva (Representante do Colegiado do Curso de Nutrição), André 29

Luiz Sena Mariano (Coordenador do Curso de Pedagogia), Daniela Battaglia Hirata 30

(Coordenadora do Curso Química – Bacharelado), Luciano Sindra Virtuoso 31

(Representante do Colegiado do Curso de Química – Bacharelado, ausentou-se ás 32



16 horas e três min), Cláudia Torres (Coordenadora do Curso de Química –33

Licenciatura), Márcia Regina Cordeiro (Coordenadora do Curso de Química –34

Licenciatura, à Distância), José Maurício Schneedorf Ferreira da Silva (Coordenador35

do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura, a Distância), Vanessa Cristina36

Girotto (Coordenadora do Curso de Pedagogia, a Distância), Alencar José de Faria37

(Coordenador do Curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia),38

Matheus Fernando Ancelmi (Representante do Colegiado do Curso Bacharelado39

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia), Maurício Guimarães Bergerman 40

(Coordenador do Curso de Engenharia de Minas, ausentou-se 16 h e 37 min), João41

Paulo de Brito Nascimento (Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar42

em Ciência e Economia), Ana Carolina Guerra (Coordenadora do Curso de43

Administração Pública), Pamila Cristina Lima Siviero (Coordenadora do Curso de44

Ciências Atuariais), Michel Deliberari Marson (Coordenador do Curso de Ciências45

Econômicas), Antônio Augusto Garcia Veríssimo (Representante Discente). A46

reunião iniciou-se às 14 horas e 25 minutos. Os itens constantes da pauta, do47

primeiro ao décimo foram encaminhados com parecer favorável ou48

aprovado pela Pró-Reitoria de Graduação e registrados/referendados por todos,49

nesta reunião. Os assuntos tratados nessa reunião estão descritos a seguir.            50

- Alteração na Resolução CEPE Nº 04051

2010 do Programa de Monitoria. -52

Acadêmica do Curso de Nutrição solicita Regime Especial de Estudo no Programa53

Ciência sem Fronteiras. - Inclusão do54

Apêndice na Regulamentação das Atividades Complementares do Curso de55

Engenharia de Minas, gerando a Resolução Nº 015/2014.56

- Disciplinas Optativas a serem oferecidas em 2014/01. 57

Referendada a oferta de disciplinas optativas conforme consta no Processo que foi 58

aprovado , em 18 de fevereiro de 2014, pela Pró-Reitora de 59

Graduação; excluindo as disciplinas Crianças e Infâncias: Aspectos Metodológicos e 60

Éticos da Pesquisa e Gastronomia Aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição.          61

- Alteração provisória da disciplina de Libras62

pela disciplina de Tópicos Especiais em Educação I – Crianças e Infâncias:63

Aspectos Metodológicos e Éticos da Pesquisa; para o Curso de Pedagogia.64

– Solicitação de oferta da Disciplina65

Ecofisiologia Vegetal, em caráter especial, para o Curso de Ciências Biológicas-66

Bacharelado para o 1º semestre de 2014. –67

Acadêmico do curso de Biomedicina solicita  Regime Especial de Estudo, por68

ad re ferendum ,

ad re ferendum

1) Proces s o nº 23087. 001485/2014-55

2) Proces s o nº 23087.009586/2013-93

3) Proces s o nº 23087.003765/2012-36

4) Proces s o nº

23087.001457/2014-38

5) Proces s o nº 23087.001511/2014-45

6)

Proces s o nº 23087.001494/2014-46

7) Proces s o nº 23087.004828/2013-52



participação no Programa Ciência sem Fronteiras.69

- Cancelamento da oferta da disciplina Optativa História da70

América no Curso de Ciências Sociais – Bacharelado.71

- Solicitação de acadêmica do Curso de Biomedicina para72

cursar Psicologia Geral com Estágio Curricular.73

- Solicitação de oferta da Disciplina de Trabalho de 74

Conclusão de Curso I (TCC I), em caráter especial, para o primeiro semestre de 75

2014, para o Curso de Enfermagem. -76

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura, solicita matrícula fora de77

prazo na disciplina de Embriologia. Após discussão foi colocado em votação e78

obteve o seguinte resultado: vinte e três votos favoráveis, nove votos contrários e79

três abstenções. A solicitação foi então deferida.80

– Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura,81

solicita renovação de matrícula fora do prazo. Foi colocada em análise e discussão.82

(Nesse momento o Prof. Dr. Renato Rizo Ventura compareceu à reunião). A votação83

obteve o seguinte resultado: vinte e nove votos favoráveis, dois votos contrários e84

cinco abstenções. A solicitação foi então deferida.85

– Coordenação do Curso de Biomedicina solicita autorização86

para os ingressantes de 2010, cursarem a disciplina de TCC II concomitantemente87

ao Estágio Curricular. Assunto retirado de pauta a pedido da Coordenação do Curso. 88

– Solicitação de oferta da disciplina Estágio89

em Iniciação às Atividades Biomédicas II, em caráter especial para o Curso de90

Biomedicina, para 2014/1. Após análise foi colocado em votação e foi deferida por91

unanimidade. – Acadêmica do Curso de92

Ciências Biológicas–Bacharelado Solicita prorrogação por um semestre (2014/01) 93

para concluir o estágio no exterior e do cancelamento fora do prazo em disciplinas94

matriculadas em 2013/02 e 2014 Após análise e discussão foi colocado em votação95

e obteve o seguinte resultado: trinta e seis votos favoráveis e uma abstenção. Foi96

então deferido o pedido de cancelamento de matrícula fora do prazo nas disciplinas97

dos períodos 2013/2 e 2014/1 e o pedido de mais um semestre de afastamento. 98

- Solicitação de Matrícula fora do prazo de99

acadêmica do Curso de Pedagogia à Distância. Foi colocada em análise e100

discussão. (Nesse momento o Prof. Dr. Eduardo Gomes Salgado ausentou-se). A 101

votação obteve o seguinte resultado: trinta e três votos favoráveis, um voto contrário102

e três abstenções. A solicitação foi então deferida.103

– Coordenação do Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado,104
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solicita oferta de Disciplina Optativa fora do prazo. Assunto retirado de pauta a105

pedido do Coordenador do Curso. -106

Regulamentação para uso dos Computadores do Curso de Ciência da Computação.107

Após análise e discussão foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado:108

trinta e quatro votos favoráveis e duas abstenções. . A regulamentação foi deferida,109

gerando a Resolução Nº 014/2014. –110

Retificação no Projeto Político-Pedagógico referente as alterações dos Estágios111

Obrigatórios para o Curso de Nutrição. Os membros do Colegiado emitiram parecer112

favorável, por unanimidade, a retificação do Projeto Político Pedagógico do Curso de113

Nutrição, referente aos Estágios Obrigatórios (Estágio Supervisionado em Nutrição114

Social – DN63, Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica – DN32, Estágio115

Supervisionado em Unidades de Alimentação e Nutrição – DN62) e o Estágio116

Multidisciplinar em Saúde (DN64). Os Estágios Obrigatórios passam à denominação117

de “Componentes Curriculares”, permanecendo a exigência de carga horária e118

frequência, conforme Regulamentação dos Estágios do Curso de Nutrição. Essa119

alteração torna-se necessária e urgente para que o aluno possa cumprir toda carga120

horária exigida, sem prejuízos relacionados à sua finalização posterior ao término do121

semestre letivo no qual está matriculado. A extinção da oferta do Estágio122

Multidisciplinar em Saúde (DN64) ofertado no 8º período do Curso e a distribuição123

igualitária de sua carga horária (45 h) entre os três Estágios Obrigatórios (Estágio124

Supervisionado em Nutrição Social – DN63, Estágio Supervisionado em Nutrição125

Clínica – DN32, Estágio Supervisionado em Unidades de Alimentação e Nutrição –126

DN62). Com isso a carga horária da cada Estágio Obrigatório do Curso de Nutrição127

será de 285 horas. Essa alteração será para os ingressantes no curso a partir de 128

2010/01 e será encaminhada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE.129

Nesse momento foi colocado em votação para que fossem analisados em bloco os130

processos dos itens 20 a 22 e foi deferido por unanimidade.131

- Acadêmica do curso de Nutrição, solicita reabertura de132

matrícula fora do prazo. – Acadêmica do133

curso de Nutrição, solicita reabertura de matrícula fora de prazo.134

– Acadêmica do Curso de Nutrição, solicita renovação de135

matrícula fora do prazo para o 10º período. Após análise e discussão, foram136

colocados em votação e obtiveram os seguintes resultados: trinta e quatro votos137

favoráveis e três abstenções. As solicitações foram então deferidas.138

– Acadêmica do Curso de Nutrição, solicita renovação de139

matrícula fora do prazo. Após análise e discussão foi colocado em votação e obteve140
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o seguinte resultado: vinte e sete votos favoráveis, quatro votos contrários e seis141

abstenções. A solicitação foi então deferida.142

– Acadêmico do curso de Química EAD Campos Gerais, solicita renovação de143

matrícula fora do prazo. Após análise e discussão foi colocado em votação e obteve144

o seguinte resultado: trinta votos favoráveis, quatro votos contrários e três145

abstenções. A solicitação foi então deferida.146

- Acadêmico do Curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia,147

solicita trancamento de matricula. Após análise e discussão foi colocado em votação148

e obteve o seguinte resultado: dezesseis votos favoráveis, dezessete votos149

contrários e cinco abstenções. A solicitação foi então indeferida. (Neste momento a150

Profa. Dra. Elaine Ribeiro da Silva dos Santos ausentou-se).151

– Acadêmico do curso de Bacharelado Interdisciplinar em152

ciência e Tecnologia, solicita renovação de matrícula fora do prazo. Após análise e153

discussão foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado: vinte e nove votos154

favoráveis, três votos contrários e três abstenções. A solicitação foi então deferida.155

- Acadêmico do curso de Bacharelado156

Interdisciplinar em ciência e Tecnologia, solicita renovação de matrícula fora do157

prazo. Após análise e discussão foi colocado em votação e obteve o seguinte158

resultado: vinte e três votos favoráveis, nove votos contrários e três abstenções. A159

solicitação foi então deferida. (Nesse momento o Prof. Dr. Luciano Bruno de160

Carvalho Silva ausentou-se).  - Acadêmico161

do Curso Geografia Licenciatura  solicita renovação de matrícula fora do prazo. Após162

análise e discussão foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado: trinta e163

quatro votos favoráveis e uma abstenção. A solicitação foi então deferida.              164

- Acadêmico do curso de Geografia-165

Licenciatura, solicita renovação de matricula fora do prazo. Após análise e discussão166

foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado: vinte e seis votos favoráveis,167

três votos contrários e cinco abstenções. A solicitação foi então deferida. 168

– Acadêmico do Curso de Geografia –169

Licenciatura, solicita renovação de matricula fora do prazo. Após análise e discussão170

foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado: trinta e três votos favoráveis171

e uma abstenção. A solicitação foi então deferida. Em decorrência do horário, foi172

colocado em votação para que fossem analisados somente os casos de matrícula173

fora do prazo e a alteração da dinâmica curricular do Curso de Medicina e foi174

aprovado por unanimidade. – Acadêmica175

do Curso de Administração Pública, solicita matrícula fora do prazo. Após análise foi 176
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colocado em votação e deferido por unanimidade. (Nesse momento a Profa. Dra. 177

Marisa Ionta ausentou-se). - Acadêmico do178

Curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, solicita renovação de179

matrícula e posterior trancamento fora do prazo. Após análise e discussão foi 180

colocado em votação e obteve o seguinte resultado: trinta e um votos favoráveis e 181

três abstenções. A solicitação foi então deferida. 182

- Regulamentação PIEPEX do Bacharelado Interdisciplinar183

em Ciência e Economia – Varginha – MG.  Esse assunto não foi votado na reunião, 184

será analisado na próxima reunião do Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação. 185

- Acadêmico do Curso Bacharelado186

Interdisciplinar em Ciência e Economia, solicita renovação de matrícula fora do187

prazo. Após analise e discussão foi colocada em votação e obteve o seguinte 188

resultado: vinte e oito votos favoráveis, dois votos contrários e quatro abstenções. A 189

solicitação foi então deferida. - Acadêmico190

do Curso de Física - Licenciatura solicita renovação de matrícula fora do prazo. Após 191

análise e discussão foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado: vinte e 192

cinco votos favoráveis, três votos contrários e seis abstenções. A solicitação foi 193

então deferida. – Acadêmica do Curso de194

Física – Licenciatura, solicita matrícula fora do prazo. Após análise e discussão foi 195

colocado em votação e obteve o seguinte resultado: cin   votos favoráveis, vinte e 196

oito votos contrários e uma abstenção. A solicitação foi então indeferida.197

- Acadêmica do Curso Administração198

Pública, solicita renovação de matrícula fora do prazo. Após análise foi colocado em 199

votação e deferido por unanimidade. –200

Acadêmico do Curso de Química – Bacharelado, solicita renovação de matrícula e201

posterior trancamento fora do prazo. Após análise e discussão foi colocado em 202

votação e obteve o seguinte resultado: trinta e um votos favoráveis e uma 203

abstenção. A solicitação foi então deferida. 204

- Retificação do Projeto Político-Pedagógico referente à alteração de ementa,205

período de oferta de pré-requisito do Curso de Química – Bacharelado. Após análise 206

e discussão foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado: vinte e nove 207

votos favoráveis, três votos contrários e duas abstenções. 208

- Transformação de Cálculo Diferencial e Integral I (90   209

teórica) para co-requisito da disciplina de Física I (60 h teórica). Alteração do pré-210

requisito da disciplina de Físico-Química III (60 h teórica) de Cálculo Diferencial e 211

Integral II (75 h teórica) para Cálculo Diferencial e          I (90 h teórica). Retirada 212

32) Proces s o nº 23087.002328/2014-67

33) Proces s o nº

23087.001714/2013-51

34) 

Proces s o nº 23087.002362/2014-31

35) Proces s o nº 23087.002384/2014-00

36) Proces s o nº 23087.002410/2014-91

37)Proces s o nº 23087.002269/2014-27

38) Proces s o nº 23087.002442/2014-97

39) Proces s o nº 23087.002703/2014-79

Alteração dos  pré-

requis itos  de  dis c iplinas : 



da disciplina de Biologia Celular (60 h teórica e 30 h prática) como pré-requisito da 213

disciplina de Microbiologia (45 h teórica e 30 h prática). Alteração do pré-requisito da 214

disciplina de Operações Unitárias II, para a disciplina de Físico-Química II em 215

substituição a Operações Unitárias I. As presentes alterações trarão maior 216

flexibilidade a dinâmica curricular, sem o prejuízo para o aproveitamento e conteúdo 217

das disciplinas e contribuirão de forma decisiva para que haja uma menor número de 218

discentes desistentes do Curso de Química Bacharelado com Atribuições 219

Tecnológicas. A disciplina de 220

Desenho Técnico (60 h prática) passará a ser ofertada  no 7° período da dinâmica 221

curricular, e não mais no 8° período para o Curso de Química Bacharelado com 222

Atribuições Tecnológicas. A alteração do período de oferta    ta disciplina é 223

necessária para que os discentes do Curso possam, no c    de choques de 224

horários, cumprir esta disciplina junto ao Curso de Biotecnologia, que possui esta 225

mesma disciplina com igual ementa e carga horária sendo ministrada pelos mesmos 226

professores em semestre alternado. Também para permitir uma melhor distribuição 227

da carga horária dos professores integrantes do Instituto de Química, responsáveis 228

por ministrarem as disciplinas voltadas à Atribuições Tecnológicas do Curso de 229

Química Bacharelado. A disciplina de TCC II (30 horas) passará a ser ofertada no 8° 230

período, e não mais no 9° período da Dinâmica curricular do Curso de Química –231

Bacharelado com Atribuições Tecnológicas. Esta alteração é necessária para que o 232

discente possa cumprir 8 horas de estágio, previstas na lei federal do estágio (Lei 233

11788, de 25.09.08) facilitando desta forma a obtenção de estágio obrigatório junto 234

às empresas pelo discente do Curso de Química Bacharelado com Atribuições 235

Tecnológicas. A ementa da disciplina de 236

Operações Unitárias II (45 horas teóricas) passará a ser: Equipamentos e operações 237

de transportes com fluidos. Propriedades de sólidos particulados. Noções sobre as 238

principais operações: mecânicas, com transferência de calor, com transferência de 239

massa e com transferência de calor e massa simultaneamente. Esta alteração é 240

necessária visando à uniformidade das ementas, uma vez que esta disciplina que 241

também é ofertada no Curso de Farmácia, sofreu modificações em sua ementa no 242

referido curso devido a aprovação do novo projeto pedagógico do Curso de 243

Farmácia. A uniformização permite que o discente do Curso de Química 244

Bacharelado com Atribuições Tecnológicas tenha maior flexibilidade para integralizar 245

a carga horária do curso dentro do prazo estabelecido   não ocorra a desistência 246

das Atribuições Tecnológicas do Curso. A solicitação foi apreciada favoravelmente e 247

será encaminhada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE.248

Alteração do período de  oferta das  dis c iplinas :
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- Solicitação de Oferta de Disciplina em caráter249

especial para o Curso de Química – Bacharelado. Esse assunto não foi votado na 250

reunião, será analisado na próxima reunião do Colegiado da Pró-Reitoria de 251

Graduação. - Retificação do Projeto252

Político-Pedagógico referente à alteração de Ementa de Disciplina do Curso de253

Química – Licenciatura. Esse assunto não foi votado na reunião, será analisado na 254

próxima reunião do Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação. 255

– Oferta de disciplina em caráter especial TCC II do Curso256

de Química – Licenciatura. Esse assunto não foi votado na reunião, será analisado 257

na próxima reunião do Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação. 258

- Oferta de disciplina em caráter especial para o Curso de259

Ciências Biológicas EaD. Esse assunto não foi votado na reunião, será analisado na 260

próxima reunião do Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação. 261

- Acadêmica do Curso de Farmácia, solicita renovação de262

matrícula e trancamento de matrícula fora do prazo. Após análise foi colocada em 263

votação e deferida por unanimidade. -264

Solicitação de alteração provisória da dinâmica curricular do Curso de Medicina. 265

Após análise foi colocada em votação e deferida por unanimidade. Foi solicitada aos266

membros, a inclusão de quatro assuntos fora de pauta, e os mesmos concordaram. 267

(Nesse momento o Prof. Dr. Maurício Bergerman ausentou-se). São eles: 268

  - do Curso de Ciência da Computação solicita 269

matrícula fora do prazo, devido a participação no Programa Ciência sem Fronteiras. 270

- Acadêmica do Curso de Odontologia solicita 271

matrícula fora do prazo, devido a participação no Programa Ciência sem Fronteiras. 272

- Acadêmico do Curso de Geografia –273

Bacharelado solicita matrícula fora do prazo.  274

- Acadêmica do Curso de Odontologia solicita matrícula fora do prazo, devido a 275

participação no Programa Ciência sem Fronteiras.  Após análise e discussão foram276

colocados em votação e obtiveram os seguintes resultados: vinte e nove votos 277

favoráveis e cinco abstenções. As solicitações foram então deferidas. A reunião278

encerrou às 16 horas e 41 min. Nada mais a registrar, eu, Damaris Tassotti 279

Figueiredo Batista, servidora na Prograd, lavrei a presente ata que segue280

devidamente assinada.281

Presentes:282

Prof. Dr. Alessandro Aparecido Pereira__________________________________283

Profa. Dra. Marisa Ionta ______________________________________________284



Prof. Dr. Eduardo Gomes Salgado______________________________________285

Prof. Dr. Flávio Barbieri _______________________________________________286

Prof. Dr. Rogério Grassetto T. da Cunha _________________________________287

Profa. Dra. Vanessa Roma Moreno Cotúlio________________________________288

Prof. Dr. Lucas Cid Gigante____________________________________________289

Profa. Mônica La-Salette da Costa Godinho _______________________________290

Prof. Dr. Renato Rizo Ventura__________________________________________291

Prof. Dr. Leandro Londero da Silva______________________________________292

Profa. Dra. Cristiana Schmidt de Magalhães_______________________________293

Profa. Dra. Carmélia Bomfim Jacó Rocha________________________________294

Prof. Dr. Paulo Henrique de Souza _____________________________________295

Prof. Dr. Flamarion Dutra Alves________________________________________296

Profa. Dra. Sandra de Castro Azevedo___________________________________297

Profa. Elaine Ribeiro da Silva dos Santos_________________________________298

Prof. Raphael Nunes Nicoletti Sebrian ___________________________________299

Prof. Dr. Elias Ribeiro da Silva _________________________________________300

Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos Santos________________________________301

Profa. Dra. Luciana Borges Goecking____________________________________302

Profa. Dra. Evelise Aline Soares________________________________________303

Profa. Dra. Eveline Monteiro Cordeiro de Azeredo__________________________304

Prof. Dr. Luciano Bruno de Carvalho Silva________________________________305

Prof. Dr. André Luiz Sena Mariano______________________________________306

Profa. Dra. Daniela Battaglia Hirata_____________________________________307

Prof. Dr. Luciano Sindra Virtuoso_______________________________________308

Profa. Dra. Cláudia Torres____________________________________________309

Profa. Dra. Márcia Regina Cordeiro_____________________________________310

Prof. Dr. José Maurício Schneerdorf Ferreira da Silva_______________________311

Profa. Dra. Vanessa Cristina Girotto_____________________________________312

Prof. Dr. Alencar José de Faria _________________________________________313

Prof. Matheus Fernando Ancelmi_______________________________________314

Prof. Dra. Maurício Guimarães Bergerman________________________________315

Prof. João Paulo de Brito Nascimento____________________________________316

Profa. Ana Carolina Guerra____________________________________________317

Profa. Dra. Pamila Cristina Lima Siviero__________________________________318

Prof. Dr. Michel Deliberari Marson_______________________________________319

Antônio Augusto Garcia Veríssimo______________________________________320



TAE Damaris Tassotti Figueiredo Batista _________________________________321
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