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Ata da 78ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 1 

do Sul de Minas Gerais, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março, do ano de dois mil e 2 

dezenove, às 13 horas e trinta minutos, por meio de web conferência, no Campus Pouso Alegre, sob 3 

a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a septuagésima oitava reunião do 4 

Colégio de Dirigentes, a trigésima quarta da gestão, estando presentes: Carlos Henrique Rodrigues 5 

Reinato, Luciano Pereira Carvalho, Francisco Vitor de Paula, Giovane José da Silva, Honório José 6 

de Morais Neto, João Olympio de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Mariana Felicetti 7 

Rezende, Luiz Ricardo de Moura Gissoni, Renato Aparecido de Souza, Cristina Lucia Janini Lopes, 8 

Thiago Caproni Tavares, Luiz Flávio Reis Fernandes e Gabriel Marcondes Pereira Maduro. A pauta 9 

foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos membros do colegiado, sendo 1- Palavra do 10 

Presidente; PPPI: 2- Fapemig; 3- Portaria de sustentabilidade; PROAD: 4- Informes; PROEN: 5- 11 

Adequação às Portarias 315, 330 e Portaria 1095/2018; 6- Secretaria Digital; 7- Regras para emissão 12 

e publicidade de diplomas emitidos; 8- Informes: orientação Normativa PROEN para os processos de 13 

matrícula do vestibular 2019/2; DGP: 9- Provimentos; 10- Ocupação de funções; DTIC: 11- Módulos 14 

do SUAP em uso nos Campi; 12- ON DC; 13- G Suite: consentimento de pais de alunos; 14- Cadastro 15 

de prestadores de serviço; 15- Colaboração dos Campi no SUAP; 16- Problema com Gmail: envio 16 

como lista; PROEX: 17- Projeto: Censo sul mineiro; 18- Castramóvel nas unidades; 19- Workshop 17 

equoterapia; 20- Curso de línguas: 6000 vagas; 21-JIF local - Machado; 22- PNAE: comissões e 18 

recursos; 23- Café com Empresas; 24- Corridas de rua: Muzambinho, Poços de Caldas, Passos, 19 

Inconfidentes; DDI: 25- Termo de Responsabilidade em relação as informações prestadas no 20 

Relatório de Gestão. O Reitor agradece a presença de todos, agradece ao campus Pouso Alegre por 21 

sediar a reunião. Começa a sua fala citando a reunião ocorrida em Belo Horizonte com o vice-22 

governador do Estado, dizendo que ela foi muito produtiva e que o vice-governador ressaltou que a 23 

maioria das instituições procuram o governo para pedir e que o IFSULDEMINAS foi lá se apresentar 24 
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e oferecer parceria. Dessa reunião ficou acertado que a Reitoria será sede de uma reunião do 25 

secretariado do governo ainda sem data prevista, com possível presença do governador. Bregagnoli 26 

lembra que o Pró-reitor de Ensino, Giovane José da Silva, no decorrer da reunião abordará a questão 27 

da formação pedagógica EBTT, já que houve um encaminhamento acerca dessa questão isso atinge 28 

diretamente os servidores com mais de 10 anos na Rede Federal. Ressaltou que o PPCIP – Plano de 29 

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – foi aceito de forma integral enquanto proposta no CONIF. 30 

Disse que estão tentando conseguir recursos extra orçamentários e pede ao Diretor de 31 

Desenvolvimento Institucional, Luciano Pereira Carvalho, para que faça o mapeamento de cada 32 

campus. Informou que a PNP – Plataforma Nilo Peçanha- já se encontra no ar, embora tenha havido 33 

alguns problemas, ressaltando a diferença de matrículas deste em ano em relação ao ano anterior e 34 

que é para termos isso como um sinal de alerta. Segundo o reitor, o fim dos programas governamentais 35 

como Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ) e Mediotec fizeram 36 

com que nossos indicadores quantitativos caíssem bastante, o que torna necessária uma análise desse 37 

cenário. Na sequência, parabeniza os campi pelas ações em relação a readequação de carga horária, 38 

o que possibilitará, no futuro, a abertura de novos cursos. Lembrou que essa ação só não foi feita 39 

ainda por uma ou outra unidade, mas que a Proen – Pró-reitoria de Ensino - visitará os campi para a 40 

efetivação dessa importante ação. Continuando, lembrou a portaria 9725/2019 que trata da questão 41 

das funções gratificadas. Lembrou que as funções em vacância serão recolhidas, daí a necessidade de 42 

se nomear servidores para essas funções, FGs e CDs, e principalmente as FCCs. Ressalta que o Pró-43 

reitor de Gestão de Pessoas abordará o assunto mais detalhadamente a posteriori. Na sequência toca 44 

na questão do SIMEC/Obras – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - , que tem 45 

sido motivo de análise refinada pelo MEC para a liberação de orçamento, dizendo que é preciso 46 

atenção no seu preenchimento, pois qualquer falha implicará o travamento da liberação de orçamento. 47 

O Diretor de Desenvolvimento Institucional, Luciano Pereira Carvalho, lembra que a maioria dos 48 

campi estão com a Reitoria, exceto Machado e Muzambinho, os quais possuem engenheiros que se 49 

responsabilizarão pelo preenchimento do sistema. Bregagnoli fala sobre a necessidade da 50 

regularização da demarcação de áreas de todos os campi e a necessidade da conferência de todas as 51 

escrituras, ressalta que o engenheiro Paulo Oliveira encaminhará instruções de como proceder o 52 

preenchimento no SPUNET - Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais. O reitor 53 

lembra da necessidade de todas as prestações de contas estarem inseridas no Simec, caso haja alguma 54 

falha, não haverá liberação orçamentária. O reitor menciona o decreto 9377/2018 que trata do BIM – 55 

Building Information Manager – sobre gerenciamento de Engenharia Civil, que será uma necessidade 56 

futura para os campi. Ressalta que a diretora-geral do campus Pouso Alegre, Mariana Felicetti 57 

Rezende, fará os encaminhamentos futuros. Bregagnoli lembrou que os processos eletrônicos e PGCs 58 

– Planejamento e Gerenciamento de Contratações - serão motivos de auditoria, pois o governo quer 59 



rastrear quais as instituições não estão usando. A partir do ano que vem, tudo deve ser feito de forma 60 

eletrônica. O reitor menciona a participação discente na avaliação institucional, ressaltando que houve 61 

avanços, mas lembra que ela ainda foi baixa em alguns campi e cursos. Pede apoio aos diretores-62 

gerais. Em relação aos vídeos da comissão de ética do IFMT, pede que os diretores-gerais ajudem na 63 

sua divulgação nos campi. Na sequência, Bregagnoli fala sobre a LAI- Lei de Acesso à Informação – 64 

e da Ouvidoria Ativa. Reforçando a necessidade de os campi atualizarem as informações dos sites 65 

institucionais para o atendimento da lei. Para finalizar fez a proposta de doação de uma caminhonete 66 

pela reitoria para que seja feita a adaptação de um munck hidráulico, reforçando que o custo do munck 67 

e sua consecutiva adaptação será rateado entre os campi. A proposta foi aceita pelos diretores 68 

presentes. Futuramente, a reitoria encaminhará a formalização da proposta e o orçamento. Neste 69 

momento a palavra é dada à Diretora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Cristina Lopes, que 70 

discorre sobre a pauta FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - deixando a 71 

fala aberta aos diretores-gerais sobre se eles conseguirão atender aos projetos da Fapemig ou não. 72 

Entretanto, ressalta que algumas preocupações perduram: 1- os discentes que se inscreveram no edital 73 

para ter o nome de bolsista da FAPEMIG, não terão nenhum documento parecido como este. O 74 

fomento se interno não tem vínculo com a Fundação. 2- como o NIPE – Núcleo Institucional de 75 

Pesquisa e Extensão -  irá aproveitar estes projetos? Poderia ser aproveitamento de listas uma vez que 76 

o edital possui esta cláusula. 3- se a FAPEMIG descobre que estes projetos estão sendo fomentados, 77 

ela pode entender positivamente, pelo esforço do Campus, ou negativamente porque estamos dando 78 

conta de pagar e assim ela pode cortar a cota de bolsas. Pergunta a todos o que acham sobre este 79 

ponto. Os campi Passos e Poços de Caldas optaram por fomento interno através do NIPE. 80 

Inconfidentes ainda está em fase de levantamento e passará a resposta posteriormente. O reitor 81 

solicitou que os campi enviem resposta à PPPI – Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 82 

- até o final da semana. O Coordenador Rafael comentou sobre este ponto que se a Fundação descobre, 83 

nossa justificativa é que nosso compromisso institucional com a pesquisa não nos permitiu deixar 84 

desamparados pesquisadores que inclusive deixaram de aproveitar oportunidades em outros editais 85 

por acreditarem no compromisso firmado pela FAPEMIG quanto às cotas institucionais. E 86 

ressaltamos que é um esforço tão grande que inclusive não teremos condições de arcar com todo valor 87 

das bolsas. 4- a PPPI está sempre em contato com a FAPEMIG e FUNDEP – Fundação de 88 

Desenvolvimento da Pesquisa -  e qualquer novidade será repassada imediatamente aos interessados. 89 

Na sequência, a diretora aborda a questão da Portaria de Sustentabilidade, informando que somente 90 

a PROEX – Pró-reitoria de Extensão - enviou sugestões e a Incubadora alguns informativos sobre o 91 

assunto. Cristina questiona se os diretores-gerais possuem alguma sugestão para colocar nesta 92 

portaria. O reitor pede empenho dos campi para o envio das contribuições. Segundo o reitor, a portaria 93 

será publicada e posteriormente passará por correções, de acordo com as contribuições dos campi. 94 



Sobre a pauta ProfEPT, Cristina informa que será necessário o lançamento de um edital que abrangerá 95 

todos os Campi uma vez que o mestrado é institucional para vaga docente. Assim, se o professor do 96 

Campus for selecionado, necessitamos de apoio quanto a liberação e ajuda com diárias e carro. A 97 

alternativa proposta pelo reitor é que caso o professor seja aprovado no edital, as negociações sobre 98 

transporte e diárias serão tratadas diretamente com os diretores dos campi. Todos concordaram. Sobre 99 

o Prof. História, a diretora informa que o Campus Muzambinho teve a iniciativa de instigar este 100 

Mestrado Profissional para que ele seja institucional e não somente do Campus. Uma primeira reunião 101 

já aconteceu. Disse que a PPPI está entendendo que uma distribuição igualitária dos mesmos entre os 102 

Campi se faz necessário. Assim como o Campus Machado e Poços de Caldas já possuem mestrados 103 

eles não entrariam para sediar o mestrado, sendo a sugestão para que fique no Campus Muzambinho 104 

que manifestou interesse em incitar o mesmo no IFSULDEMINAS, no caso o Campus Muzambinho. 105 

Pergunta se todos concordam. O diretor-geral do campus Inconfidentes, Prof. Luiz Flávio Reis 106 

Fernandes coloca que, segundo conversas com os professores do campus, talvez, por questão de 107 

quantitativo de docentes, a ação não seja efetivada. A proposta do reitor é que, por causa da 108 

localização, o campus Pouso Alegre deva sediar o mestrado. Ficou decidido que a demanda será 109 

levada aos docentes envolvidos para que apresentem propostas para a escolha do campus sede. Todos 110 

concordaram com a proposta. Na sequência, Cristina informa que a Fazenda São Sebastião passou 111 

agora a ser responsabilidade do Campus Muzambinho. Assim, haverá a revogação da Resolução 112 

32/2016 que trata do polo de inovação, mas será necessária uma regulamentação via Campus para 113 

que ainda exista o polo de inovação em cafeicultura com enlace ao polo Embrapii. Sobre o evento de 114 

política de inovação que acontecerá no dia 24/04 (quarta-feira à tarde), a diretora lembra que na última 115 

reunião do CD - Colégio de Dirigentes - ficou decidido que seria convocação. Entretanto após o CD 116 

muitos indagaram se seria convocação ou convite. Assim coloca-se este item novamente para 117 

deliberação deste CD. Também que, se for convocação, como a Política é Institucional, cada Direção 118 

fará esta convocação, dividindo assim as atividades com a PPPI. Todos se manifestaram a favor da 119 

convocação para se garantir o número mínimo de participantes. A convocação sairá da PPPI. Neste 120 

momento, a palavra é dada ao Pró-reitor de Administração, Honório José de Morais Neto, que 121 

discorre sobre o orçamento, informando que recebemos 20% de todo o orçamento de custeio do 122 

IFSULDEMINAS e que ainda não recebemos nada de capital. Honório aproveita para reforçar a 123 

necessidade de todos os sistemas estarem atualizados. Avisa, também, sobre a reunião do Forplan - 124 

Fórum de Planejamento e Administração da Rede Federal - e pede que, se houver alguma sugestão 125 

de pauta, seja encaminhada à Proad – Pró-reitoria de Administração. O pró-reitor fala que está sendo 126 

organizada uma reunião entre a sua pró-reitoria e os DAPs – Diretores de Administração e 127 

Planejamento - para o planejamento orçamentário do ano. Informa que no Forplan será tratada a 128 

questão da Fonte 250. Sobre a Fundação de Apoio, Honório informa que será feita uma tentativa de 129 



padronização de utilização junto aos DAPs. Por fim, pede a todos que mantenham atualizado no 130 

SUAP - Sistema Unificado de Administração Pública - o módulo contratos. Na sequência, a palavra 131 

é dada ao Pró-reitor de Ensino, Prof. Giovane José da Silva, que discorre sobre o ponto de pauta 132 

Secretaria Digital. Giovane informa sobre o atendimento ao decreto 1095/2018, que versa sobre a 133 

digitalização das secretarias dos campi. Segundo o pró-reitor, Proen – Pró-reitoria de Ensino - e DTI 134 

– Diretoria de Tecnologia da Informação - vão precisar fazer um livro de registro digital de diplomas, 135 

diplomas digitais e informações digitais no verso desses mesmos diplomas, além disso, será 136 

necessária também a publicação no DOU (Diário Oficial da União) da lista de formandos por curso 137 

e campus junto a sua veiculação no site institucional. Em relação aos campi, é necessário um sistema 138 

mais padronizado de seleção e alimentação do sistema acadêmico, o qual fornecerá os dados 139 

necessários à Instituição para a informatização das secretarias, daí a necessidade de efetiva utilização 140 

do SUAP. Esse trabalho terá o apoio da Proen a partir de abril de 2019. Em relação aos arquivos, 141 

Giovane informa que eles devem ser digitalizados e arquivados de forma online. Os mecanismos para 142 

a efetivação dessa ação estão sendo pensados pela DTI. O pró-reitor informa que a Proen elaborará 143 

uma IN (Instrução Normativa) para os campi acerca de quais documentos dos últimos cinco anos 144 

devem ser digitalizados. A ideia é acabar com os arquivos físicos, passando todo esse processo para 145 

a forma digital. Esse decreto deve ser atendido até abril de 2020. Sobre a formação pedagógica EBTT, 146 

Giovane informa que os docentes com mais de 10 anos de efetivo exercício do magistério o têm 147 

procurado para que isso seja reconhecido. Segundo o pró-reitor, a Proen tem buscado caminhos para 148 

resolver a questão, mas, no caso dos professores, o instituto precisa estar cadastrado na Rede Certific, 149 

o que está sendo providenciado pela Proen para aprovação do Consup (Conselho Superior) em 150 

agosto/2018. Entretanto, para a formação pedagógica, no momento, isso, o reconhecimento para esses 151 

professores, não será possível internamente. A Proen se compromete a enviar comunicado a todos os 152 

docentes com as explicações relacionadas a esse tema. Há, de acordo com Giovane, a possibilidade 153 

de o Instituto oferecer uma pós-graduação na modalidade EaD, com carga horária de 1 ano, para 154 

resolver essa questão da formação pedagógica de nossos docentes. Giovane propõe que os custos 155 

dessa ação sejam rateados entre os campi de forma proporcional ao número de docentes inscritos. A 156 

ação ocorrerá em 2020. Todos concordaram com a proposta. Sobre o vestibular 2019/2, o pró-reitor 157 

comunica que os diretores-gerais receberão uma IN e um ofício com as orientações pertinentes. Para 158 

finalizar, o pró-reitor informa que sobre a visita de docentes de todos os campi ao GEO – Ginásio 159 

Experimental Olímpico – no Rio de Janeiro. O objetivo é apropriar-se de experiências de evasão zero. 160 

Giovane pede aos diretores que busquem um retorno desses docentes para propostas de ações que 161 

visem a diminuição da evasão em nossos campi. Neste momento a palavra é dada ao Pró-reitor de 162 

Gestão de Pessoas, Luiz Ricardo de Moura Gissoni, que discorre sobre o item de pauta 163 

Provimentos/2020. Informa que nas próximas semanas serão solicitadas informações aos campi para 164 



preenchimento de planilhas, referente à portaria interministerial 109. Gissoni orienta em como deve 165 

ser pensado o preenchimento das planilhas no que se refere à redistribuição de servidores, mostrando 166 

que pode ser positivo para a instituição. Sobre a questão da ocupação de funções gratificadas, o pró-167 

reitor diz que, de acordo com o decreto 9725, ainda há dúvidas sobre ele e que a única certeza é de 168 

que todas as funções livres devem ser ocupadas para que não as percamos. Em relação às vagas em 169 

aberto, Gissoni orienta que elas sejam ocupadas o quanto antes. O reitor estipula prazo até a próxima 170 

quinta-feira para o preenchimento das funções. Caso não seja feito, a reitoria procederá o seu 171 

recolhimento. Neste momento, o diretor-geral do campus Inconfidentes, Prof. Luiz Flávio Reis 172 

Fernandes, pede a palavra e solicita três FCCs para os novos cursos do campus – História, Pedagogia 173 

e Engenharia Ambiental – solicita que, se estiver sobrando em algum campus, que sejam repassadas 174 

a Inconfidentes. Luiz Flávio comenta que foi questionado pelos coordenadores de curso em relação 175 

à homologação de ponto de docente. As reclamações dos coordenadores culminaram na elaboração 176 

de um documento que será encaminhado à reitoria para análise. O diretor-geral descreve alguns 177 

pontos do documento para a ciência dos demais diretores-gerais que opinam sobre o caso, relatando 178 

o que ocorre em seus respectivos campi. O pró-reitor de gestão de pessoas informa que aguarda o 179 

encaminhamento do referido documento para que seja analisado junto com a Pró-reitoria de Ensino. 180 

O reitor reforça a importância de que tal documento seja analisado e de orientações aos campi sejam 181 

enviadas. Na sequência, a palavra é dada ao Diretor de Tecnologia da Informação, Gabriel 182 

Maduro Marcondes Pereira, que relata ter enviado ao grupo uma relação com todos os módulos 183 

existentes no Suap hoje. Segundo o diretor, existem módulos muito úteis que não estão sendo usados 184 

pelos campi, talvez por desconhecimento de sua existência. De acordo com Gabriel Maduro, os 185 

coordenadores de TI devem procurar os diretores-gerais para pedir verba para investir no datacenter. 186 

Gabriel recomenda que para se evitarem investimentos, deve-se priorizar o uso do datacenter da 187 

reitoria. O diretor chama a atenção para que no caso do uso de e-mail institucional por alunos menores 188 

de idade, deve-se ser colhido um termo de consentimento dos responsáveis por esses alunos, o qual 189 

será encaminhado em breve aos campi para que sejam evitados problemas futuros. Sobre o cadastro 190 

de prestadores de serviços no Suap, Gabriel pede que o mesmo seja padronizado. O diretor pede que 191 

aqueles que não prestam mais serviços ao instituto sejam removidos do sistema para que se evitem 192 

problemas futuros. Sobre os projetos em desenvolvimento no Suap, o diretor de tecnologia da 193 

informação relata que alguns, como Refeitório e Gestão de Riscos, estão em fase inicial, mas que até 194 

o final deste ano devem apresentar novidades. Neste momento a palavra é dada ao Pró-reitor de 195 

Extensão, Prof. Cleber Avila Barbosa, que discorre sobre o Projeto Censo Sul Mineiro em parceria 196 

com o Deputado Federal Odair Cunha cujo objetivo é fazer uma pesquisa com relação a hábitos de 197 

consumo, de trabalho, entre outros, da população do Sul de Minas. O projeto seria desenvolvido com 198 

fomento do próprio deputado a partir de emenda parlamentar. O projeto, se efetivado, será feito em 199 



parceria com os campi. Dada a sua complexidade, Cleber informa que voltará a tratar do assunto com 200 

o deputado, sugerindo que os resultados sejam obtidos através de amostragem. O pró-reitor retornará 201 

ao assunto nas próximas reuniões do colégio de dirigentes. Continuando sua fala, o pró-reitor relata 202 

a todos sobre o projeto do Castra Móvel, expondo a todos como o projeto tem sido conduzido, as 203 

parcerias que têm sido buscadas e sua importância social. A Proex proporcionará treinamento para as 204 

equipes que atuarão no projeto, além de arcar com parte do custeio. Na sequência, o Pró-reitor fala 205 

sobre o evento de Equoterapia que ocorrerá no campus Machado. Fala da proposta de expandir esse 206 

projeto para os outros campi agrícolas, dada a sua relevância e aceitação social. Sobre o curso de 207 

línguas, Cleber informa que foram disponibilizadas 6 mil vagas – Inglês sem-fronteiras – informa 208 

também que foram firmadas parcerias com a Superintendência Regional de Ensino, com a Polícia 209 

Militar, com o Exército, com o INSS e com Prefeituras. No momento, já contamos com mais de 1 210 

mil inscritos. Os recursos provenientes dessa ação serão destinados, a princípio, para o Celin (Centro 211 

de Línguas) e para o Cead (Centro de Educação a Distância). Sobre o JIF-Local, o pró-reitor informa 212 

que ocorrerá em Machado de 13 a 17 de maio. Relata que há dificuldades na logística do evento e 213 

que será necessário o apoio dos coordenadores de esporte para solucioná-las. Sobre o PNAE 214 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar), informa que chegou orçamento e mostra como foi feita 215 

a divisão entre os campi. Cleber ressalta a necessidade de melhoria interna de nossas ações, dada a 216 

questão de o IFSULDEMINAS ser referência no PNAE. Pede o apoio dos diretores-gerais às 217 

comissões dos campi para que as ações sejam desenvolvidas a contento. Na sequência, informa que 218 

no dia de hoje ocorrerá, na Reitoria, o Café com Empresas, sendo uma oportunidade de estreitarmos 219 

laços com as indústrias da região, mostrando-lhes o nosso potencial e o que temos a oferecer. Sobre 220 

as corridas de rua, a Proex informa que foram acertadas com 4 campi. Informa que já foram adquiridas 221 

camisetas para todos os participantes e que as premiações estão em fase de cotação. Neste momento, 222 

o reitor dá a palavra ao Diretor de Desenvolvimento Institucional, Luciano Pereira Carvalho, que 223 

informa sobre o termo de responsabilidade em relação às informações prestadas no relatório de 224 

gestão. Luciano informa que o Relatório de Gestão será levado à apreciação do Consup na próxima 225 

reunião. Na sequência, o diretor fala sobre as mudanças ocorridas na elaboração do PDI e no Relatório 226 

de Gestão, ressaltando as adequações que estão sendo feitas na busca de maior segurança em suas 227 

futuras elaborações. Lembra que o termo de responsabilidade será encaminhado via Suap para que 228 

todos os diretores-gerais o assinem. Esse termo fará parte do Relatório de Gestão que posteriormente 229 

será encaminhado à CGU (Controladoria Geral da União). Neste momento, o reitor encerra a reunião, 230 

agradecendo a presença de todos. Eu, __________________________Prof. Everaldo Rodrigues 231 

Ferreira, Chefe de Gabinete, lavrei a presente Ata que, após a apreciação, será assinada por todos. 232 

Pouso Alegre, vinte e cinco de março de dois mil e dezenove. 233 
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Honório José de Morais Neto ________________________________________________________ 

João Olympio de Araújo Neto _______________________________________________________ 

João Paulo de Toledo Gomes ________________________________________________________ 

Mariana Felicetti Rezende __________________________________________________________ 

Luiz Ricardo de Moura Gissoni ______________________________________________________ 

Renato Aparecido de Souza _________________________________________________________ 

Cristina Lucia Janini Lopes _________________________________________________________ 

Thiago Caproni Tavares ____________________________________________________________ 

Luiz Flávio Reis Fernandes _________________________________________________________ 

Gabriel Marcondes Pereira Maduro ___________________________________________________ 
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