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ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO 1 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2 

 3 
DATA:    31 de agosto de 2018 4 
HORÁRIO:     13h30m  5 
LOCAL:     Sala de Reuniões da Diretoria do CCA 6 
PRESIDENTE:  Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes de Morais 7 
SECRETÁRIA:  Fábia Z. Nardi Farbelow 8 
MEMBROS PRESENTES:  conforme assinaturas no final do documento. 9 
 10 
1. APRECIAÇÃO DE ATAS 11 
 12 
Atas da 82ª e 84ª Reuniões Ordinárias e 83ª Reunião Extraordinária – Aprovadas por 13 
unanimidade 14 

 15 
2. EXPEDIENTES 16 
 17 
2.1 – Comunicados da Presidência – a) Informa que as próximas reuniões de 18 
Conselho de Centro serão nos dias 05/10, 09/11 e 14/12/2018; b) Reforça a orientação 19 
da Procuradoria Federal sobre a não divulgação de eventos religiosos no campus. c) 20 
Comunica que foram plantadas 150 mudas de árvores para plantio nas áreas de 21 
circulação urbana e 250 mudas nativas que serão plantadas próximo ao Pórtico 1. E 22 
está previsto o plantio de 6.000 mudas nativas em área de preservação. Destaca que 23 
estas ações têm sido feitas com o apoio da Seção Agrícola; d) Sobre a iluminação no 24 
campus, comunica que a troca de lâmpadas convencionais por LED irá acontecer 25 
porém, a mesma está atrasada por conta da necessidade de fiscalização e 26 
acompanhamento da Elektro. Portanto, solicita que informem a Prefeitura Universitária 27 
os pontos mais críticos de iluminação, para que possamos fazer as troas de lâmpadas 28 
em caráter emergencial; e) Informa que o funcionário da FAI, Raimundo está com alta 29 
prevista do INSS para o próximo dia 11. Assim, com o seu retorno, espera-se normalizar 30 
as demandas de serviços gerais o mais breve possível; f) Informa que participou de 31 
reunião com a Reitora, o Pró-Reitor de Graduação e os Coordenadores dos Cursos do 32 
CCA onde foram apresentadas as demandas da Universidade. Prof.ª Wanda comentou 33 
sobre a possibilidade de contratação de Professores Visitantes. O presidente comunica 34 
que irá marcar reunião com os coordenadores da Pós-Graduação para tratar do tema; 35 
g) Reforça que no início de 2019 será feito um novo Ranking de produtividade 36 
acadêmica dos docentes, e que aceita sugestões de como melhorar o que está posto. 37 
Comenta que os 30 primeiros docentes da listagem de 2018, referente 16/17 foram 38 
contemplados com auxílio para as suas atividades; h) Informa sobre a situação 39 
financeira do campus, como é feito em todas as reuniões deste Conselho: 40 
Ressarcimento FAI - R$ 762.787,77 (saldo em 30/08/2018); Projeto 9791 – Apoio à 41 
Eventos – R$ 23.962,64 (saldo em 30/08/2018); ProDIn – R$ 181.940,21 (Saldo em 42 
30/08/2018); Projeto 10.794 – RTI Apoio à Extensão Rural – R$ 1.309.120,05 (Saldo 43 
em 30/08/2018); Projeto 10.795 – RTI Apoio à Logística – R$ 1.146.829,26 (saldo em 44 
30/08/2018) e Projeto 10.751 – DI-Tec – R$ 701.269,79 (saldo em 30/08/2018). 45 
 46 
2.2 – Comunicados dos Membros – a) Prof.ª Patricia/DDR-Ar - i) comenta sobre as 47 
novas normas para realização de visitas técnicas, a partir de quando entrará em vigor? 48 
O presidente comenta que precisa conversar com o Prof. Ricardo Fujihara, vice-diretor, 49 
sobre o assunto e que será mantida a forma de operação de viagens técnicas do CCA 50 
até o final deste ano; ii) comenta que a Comissão de Bolsa de Monitoria ainda não 51 
enviou o nome dos bolsistas à ProAd.. b) Prof.ª Sandra/PPGPVBA – i) informa que o 52 
processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal e 53 



 (Continuação da Ata da 85ª Reunião Ordinária do Conselho de Centro do Centro de 
Ciências Agrárias em 31 de agosto de 2018 às 13:30 horas). 

 

2 

Bioprocessos Associados está com as inscrições abertas até o dia 17/09/2018; ii) 54 
comenta que o gerador está em funcionamento, porém não está ligado na “rede limpa” 55 
c) Prof. Rodrigo/BBA – i) informa que aconteceu entre os dias 26 de julho a 01 de 56 
agosto no campus de São Carlos, a quarta edição do Encontro Nacional de Estudantes 57 
de Biotecnologia (Núcleo’18), em que dentre as atividades ocorreu uma sessão com a 58 
participação de aproximadamente 15 (quinze) coordenadores do curso para redação de 59 
uma proposta de diretrizes curricular nacional, a qual espera-se que seja enviada à 60 
Brasília até o final do ano; ii) Comunica que na próxima semana, entre 2 a 5 de 61 
setembro, o Curso de Bacharelado em Biotecnologia receberá a visita dos avaliadores 62 
do MEC para realização da terceira e última etapa do processo de reconhecimento de 63 
curso, a Biotecnologia. Este processo é necessário, uma vez que a Biotecnologia não 64 
faz a avaliação do ENADE. d) Prof.ª Roselena/DCNME - i) Convida todos para 65 
participar da palestra “Biopolymer nanofibers: top down and bottom up strategies”, que 66 
será ministrada pela Prof.ª Dr.ª You-Lo Hsieh, no próximo dia 13, no auditório da Pós-67 
Graduação; ii) Comenta sobre o ocorrido com ela e com os docentes, Prof. Bruno e Prof. 68 
Adriano. O grupo de docentes elaborou proposta para concorrer à compra de 69 
equipamento no Edital Finep, linha 5 – Nanotecnologia. A proposta foi enviada à Pró-70 
Reitoria de Pesquisa que é a responsável pelo envio. Ao verificar a proposta final 71 
enviada, verificou-se que não constava o equipamento proposto por eles. Destaca que 72 
os docentes envolvidos não foram consultados, tão pouco comunicados pela ProPq. O 73 
presidente comenta que acionou o Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa, Prof. Ronaldo Cesni, 74 
para obter mais informações sobre o ocorrido. Mesmo assim, não satisfeito e 75 
considerando a gravidade da situação sugere que o assunto seja encaminhado à 76 
Ouvidoria, para apuração. Prof.ª Kayna/PPGAA – i) informa que o processo seletivo do 77 
Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente está com as inscrições abertas 78 
até o dia 14/09/2018; ii) Comunica que o presidente da CAPES informou que não haverá 79 
recursos para pagamentos de bolsas a partir de Agosto/2019; iii) Foi publicada pela 80 
CAPES portaria sobre a avaliação dos Programas de Pós-graduação, assunto este que 81 
será discutido no próximo CoPG; iv) Informa que a UFSCar não foi contemplada no 82 
Edital PRInt da Capes com relação a Internacionalização. Prof. Anselmo/CBLA sugere 83 
que seja pensado em melhorias no sistema SIGA, visto as particularidades no Plano de 84 
Ensino. Prof.ª Anastácia/PPGADR informa que o processo seletivo do Programa de 85 
Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural estará com as inscrições 86 
abertas entre os dias 04 e 30 de setembro. Alini/TA – i) Ressalta a importância que o 87 
Projeto Pedagógico e o sistema SIGA estejam alinhados; ii) comunica que a B-Ar 88 
recebeu uma vaga de assistente administrativo, oriunda de um servidor aposentado em 89 
São Carlos. Prof.ª Tathiane/QULA informa que será aberto processo eleitoral para 90 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Química. Prof. João/PPGEdCM informa que 91 
o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 92 
Matemática está com as inscrições abertas até o dia 14/09/2018. 93 
 94 
3. ORDEM DO DIA 95 
 96 

Inclusão: Assunto 3.9 97 
 98 
Assunto 3.1 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela 99 
presidência nas seguintes Atividades: a) 23112.002458/2018-79 - Gestão das 100 
atividades do CCA/UFSCar para o desenvolvimento da tríade Ensino, Pesquisa e 101 
Extensão – Prof. Dr Jozivaldo Prudêncio Gomes de Morais – DBPVA-Ar; b) Análise 102 
Microbiológica de Solo, Produtos e Processos Agrícolas e Industriais – Prof.ª Dr.ª 103 
Sandra Regina Ceccato Antonini – DTAiSeR-Ar – Aprovados por unanimidade. 104 
Assunto 3.2 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela 105 
presidência nos relatórios das seguintes Atividades: a) 23112.001934/2018-34 – III 106 
Dia de campo de manejo e entrelinhas em citros – Prof.ª Dr.ª Patrícia Marluci da 107 
Conceição – DDR-Ar – Aprovado por unanimidade. Assunto 3.3 – Apreciação dos 108 
relatórios de afastamentos dos servidores: a) Prof.ª Dr.ª Tatiana Santana 109 
Ribeiro/DCNME-Ar (parcial) para realizar atividades de pesquisa na Embrapa 110 
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Instrumentação, em São Carlos/SP, no período de 21/03 a 27/06/2018. (Processo: 111 
23112.000770/2018-28); b) Prof. Dr. Bruno Campos Janegitz/DCNME-Ar (integral) 112 
para participar e apresentar trabalho no “XXIII Congresso da Sociedade Eletroquímica 113 
Iberoamericana”, em Cusco/Peru, no período de 01 a 09/06/2018. (Processo: 114 
23112.001565/2018-80); c) Prof.ª Samantha Camargo Daroque/DCNME-Ar (parcial) 115 
para cursar doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Educação Especial na 116 
UFSCar, em São Carlos/SP, no período de 13/03 a 13/07/2018. (Processo: 117 
23112.000772/2018-17); d) T.A. Isabella Barros Valadão/DBPVA-Ar (parcial) para 118 
cursar doutorado em Fisiologia e Bioquímica de Plantas, na ESALQ/USP, em 119 
Piracicaba/SP, no período de 07/03 a 19/06/2018. (Processo: 23112.000555/2016-65); 120 
e) T.A. Juliana Gilbert Pessoa/DRNPA-Ar (parcial) para cursar mestrado no Programa 121 
de Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente, no CCA/UFSCar, no período de 05/03 a 122 
06/07/2018. (Processo: 23112.000642/2017-01); f) Prof. Dr. Alfredo Seiiti 123 
Urshima/DBPVA-Ar (integral) para participar e apresentar trabalho no “International 124 
Congress of Plant Pathology 2018”, em Boston/EUA, no período de 28/07 a 06/08/2018. 125 
(Processo: 23112.001642/2018-00); g) Prof. Dr. Octávio Antonio Valsechi/DTAiSeR-126 
Ar (integral) para participar da FIEXPO Latino América 2018 – Feira Internacional do 127 
Mercado de Reuniões, Exposições e Eventos da América Latina”, em Santiago/Chile, 128 
no período de 03 a 09/06/2018. (Processo: 23112.000921/2018-48); h) Prof.ª Dr.ª 129 
Roberta Cornélio Ferreira Nocelli/DCNME-Ar (parcial) para realizar atividades de 130 
pesquisa no Centro de Estudos de Insetos Sociais - CEIS na UNESP em Rio Claro, no 131 
período de 01/01 a  30/06/2018 (Processo: 23112.000770/2018-28). Aprovados por 132 
unanimidade. Assunto 3.4 – Apreciação das solicitações de afastamentos dos 133 
servidores: a) Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara/DCNME-Ar (integral) para participar 134 
do “XXVII Congresso Brasileiro de Entomologia”, em Gramado/RS, no período de 01 a 135 
08/09/2018; b) Prof. Dr. Adriano Lopes de Souza/DCNME-Ar (integral) para participar 136 
do “XVII Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais”, em Natal/RN, no 137 
período de 15 a 21/09/2018; c) Prof. Dr. Anselmo João Calzolari Neto/DCNME-Ar 138 
(integral) para participar do “VIII Congreso Internacional sobre Fomación de Profesores 139 
de Ciencias”, em Bogotá/Colômbia, no período de 08 a 13/10/2018, (Processo: 140 
23112.002929/2018-49); d) Prof.ª Dr.ª Tathiane Milaré/DCNME-Ar (integral) para 141 
participar do “VIII Congreso Internacional sobre Fomación de Profesores de Ciencias 142 
para la construcción de sociedades sustentables”, em Bogotá/Colômbia, no período de 143 
09 a 11/10/2018, (Processo: 23112.002932/2018-62); e) Prof.ª Samantha Camargo 144 
Daroque/DCNME-Ar (parcial) para cursar doutorado, no Programa de Pós-Graduação 145 
em Educação Especial na UFSCar, em São Carlos/SP, no período de 13/08 a 146 
14/12/2018. (Processo: 23112.000772/2018-17); f) Prof.ª Dr.ª Monalisa Sampaio 147 
Carneiro/DBPVA-Ar (integral) para participar do “12th Germplasm & Breending 148 
Workshop and 9th Molecular Biology Workshop of International Society of Sugar Cane 149 
Technologists (ISSCT)”, em Okinawa/Japão, no período de 18 a 29/10/2018, (Processo: 150 
23112.002963/2018-13); g) Prof. Dr. Rodrigo Gazaffi/DBPVA-Ar (integral) para 151 
participar do “12th Germplasm & Breending Workshop and 9th Molecular Biology 152 
Workshop of International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT)”, em 153 
Okinawa/Japão, no período de 18 a 29/10/2018, (Processo: 23112.002964/2018-68); h) 154 
T.A. José Ciofi /DBPVA-Ar (integral) para viagem técnica de estudo e conhecimento 155 
da cultura da cana-de-açúcar, em Mackay, Queensland – Austrália, no período de 21/09 156 
a 01/10/2018. (Processo: 23112.002959/2018-55); i) T.A. Priscila Helena da Silva 157 
Macedo/DRNPA-Ar (parcial) para cursar disciplina, como aluna especial, no Programa 158 
de Pós-Graduação em Produção Vegetal e Bioprocessos Associados, no CCA/UFSCar, 159 
no período de 14/08 a 11/12/2018. (Processo: 23112.002939/2018-84); j) T.A. Céli 160 
Perin Tagliari/DRNPA-Ar (parcial) para cursar Mestrado Profissional em Ensino de 161 
Química, no Programa de Pós-Graduação em Química, no CCET/UFSCar, no período 162 
de 22/08 a 15/12/2018. (Processo: 23112.002969/2018-91); k) Prof.ª Dr.ª Sandra 163 
Regina Ceccato Antonini/DTAiSeR-Ar (integral) para participar do “6th Jornadas 164 
Sudamericanas de Biologia y Biotecnologia de Levaduras" e "34th International 165 
Specialized Symposium on Yeasts”, em Bariloche/Argentina, no período de 28/09 a 166 
05/10/2018, (Processo: 23112.002994/2018-74); l) Prof.ª Dr.ª Roberta Cornélio 167 
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Ferreira Nocelli/DCNME-Ar (parcial) para realizar atividades de pesquisa no Centro de 168 
Estudos de Insetos Sociais - CEIS e participar do Programa de Pós-Graduação em 169 
Biologia Celular e Molecular, como professora colaboradora, na UNESP em Rio Claro, 170 
no período de 01/08 a 31/12/2018 (Processo: 23112.002227/2009-41). Aprovados por 171 
unanimidade. Assunto 3.5 – Apreciação das Avaliações de Desempenho dos 172 
servidores: a) T.A. Priscila Helena da Silva Macedo – DRNPA-Ar (1ª Avaliação); b) T.A. 173 
Fernando Rezende Apolinário – DCNME-Ar (Final); c) Prof. Dr. Eduardo Barreto de 174 
Figueiredo – DDR-Ar (2ª Avaliação); d) T.A. Anselmo Augusto de Paiva Custódio – 175 
DRNPA-Ar  (Final) - Cabe destacar que este Conselho, na 49ª Reunião Ordinária 176 
deliberou por unanimidade: “acatar as avaliações feitas pelos departamentos/setores, 177 
por não acompanhar diretamente os servidores em seus respectivos estágios 178 
probatórios e por entender que os mesmos têm direito ao contraditório”; Aprovados por 179 
unanimidade. Assunto 3.6 – Discussão sobre prestação de serviços elétricos – A 180 
Srª. Alini/TA comenta que conversou com o servidor Edvaldo Fonseca, eletricista do 181 
CCA e o mesmo comentou sobre o excesso de trabalho, atualmente atende sozinho 182 
todo campus. Sugere que o assunto seja discutido neste fórum para melhorar a situação 183 
do servidor. O presidente acrescenta que o servidor em questão colabora bastante com 184 
todo o campus e sugere que seja solicitado à ProAd a contratação de uma empresa  185 
para prestação de serviços elétricos. Sugestão aprovada por unanimidade. Assunto 186 
3.7 – Lotação Prof.ª Dr.ª Ana Paula (UFS), via mandado de segurança – O presidente 187 
sugere que o assunto seja excluído da pauta, considerando que ainda há necessidade 188 
de se obter mais informações sobre o processo que está na ProGPe. Aprovado por 189 
unanimidade. Assunto 3.8 –  Apreciação da solicitação de Remoção da Prof.ª Dr.ª 190 
Sabrina Gabardo – CCN para o DTAiSeR-Ar. (Processo: 23112.002099/2018-50) – 191 
(Assunto 3.12 – 84ª RO) – O presidente comenta que na reunião anterior foi discutido 192 
a possibilidade da docente colaborar com outros departamentos. Acrescenta que 193 
recebeu do DTAiSeR ofício justificando a remoção da servidora e o encaminhou ao 194 
DCNME, departamento este com área afim. Recebeu retorno do DCNME e em seguida 195 
encaminhou ao DTAiSeR. Destaca que em nenhum momento na discussão passada foi 196 
questionada a autonomia do departamento sobre a vaga e que, também, não se 197 
questionou a expertise da docente, inclusive sua área de atuação é de interesse do 198 
Centro. Prof. André/DTAiSeR solicita ao presidente que faça a leitura do ofício 199 
encaminhado à diretoria. O presidente faz a leitura do Of. DTAiSeR-Ar nº 056/18. Prof. 200 
André/DTAiSeR comenta que no ofício está documentado a necessidade da remoção 201 
da docente, as disciplinas que irá ministrar, e relata casos de remoções que foram 202 
aprovadas por unanimidade, aprovadas por ad. referendum, e por fim, caso que não foi 203 
apreciado no Conselho de Centro. Entende que o ofício em questão deveria ser 204 
respondido pela diretoria do campus. O presidente entende, contrariamente que a 205 
manifestação deveria ser do DCNME pois foi quem manifestou interesse na contribuição 206 
da docente. Prof.ª Roselena/DCNME comunica que o assunto foi discutido em reunião 207 
de departamento e buscando igualdade na distribuição das disciplinas, solicita que a 208 
disciplina Bioquímica para o curso de Agroecologia seja ministrada pela Prof.ª Sabrina. 209 
Acrescenta que a Prof.ª Tatiana Ribeiro se coloca à disposição para futuras permutas 210 
na área de Química Orgânica. Prof.ª Sandra/PPGPVBA comenta que participou da 211 
criação do curso de Biotecnologia, onde questionou-se a pouca ênfase na área de 212 
Bioprocessos. Acrescenta que as disciplinas que pertenciam ao Prof. Claudio Lopes 213 
foram remanejadas dentre os docentes do departamento. Comenta que já participou de 214 
outras reuniões de Conselho de Centro e que, em uma delas foi dito que as disciplinas 215 
que o novo docente iria ministrar caberia ao departamento decidir, comenta que se sente 216 
desconfortável com a colocação de checar a carga horária. Prof. André/DTAiSeR 217 
destaca que a carga horária da docente completam os 16 créditos apenas com as 218 
disciplinas direcionadas a atender ao curso de Bacharelado em Biotecnologia, que 219 
colaborará com uma futura mudança de grade, e poderá ajudar nas disciplinas de 220 
Fundamentos de Química e Enzimologia. A carga horária entre as docentes, Sabrina e 221 
Tatiana, serão muito semelhantes, de forma a não justificar a solicitação por parte do 222 
DCNME. O DTAiSeR fez consulta à Reitora e obteve a seguinte resposta: “Ofício nº 223 
379/2018/GR-FUFSCar – São Carlos, 10 de agosto de 2018. – Aos senhores Profs. Drs. 224 
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André Eduardo de Souza Belluco e Jerônimo Alves dos Santos – Chefe e Vice-Chefe 225 
do DTAiSeR-Ar/CCA. Prezados Senhores, Em atenção à solicitação contida no Ofício 226 
DTAiSeR-Ar nº 061/18, de 02 de agosto de 2018, temos a esclarecer o seguinte: Foi 227 
aprovado pelo Conselho de Administração que até o dia 31/12/2018, toda vaga docente 228 
(aposentadoria, falecimento, exoneração, etc.) retorna a unidade de lotação do docente. 229 
Está sendo elaborado por uma Comissão um modelo de distribuição docente, portanto, 230 
até conclusão, a reposição continua sendo realizada nos mesmos lugares de atuação 231 
da origem da vaga. O perfil de área compete a unidade de lotação do docente que 232 
originou a vaga, bem como as tarefas ou plano de trabalho é definido pela unidade, ou 233 
seja, os docentes são lotados nos Departamentos. Colocamo-nos à disposição para 234 
quaisquer esclarecimentos e apresentamos nossas cordiais saudações. 235 
Atenciosamente, Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann.” Prof. 236 
André/DTAiSeR após as devidas fundamentações, solicita que a deliberação do 237 
conselho departamental do DTAiSeR seja respeitada. Prof. Ricardo/EAGA ao analisar 238 
o documento apresentado pelo DTAiSeR observa que consta a criação de Turmas A e 239 
B para a disciplina Fundamentos de Química. Acrescenta que ele, enquanto 240 
coordenador do curso de Engenharia Agronômica, não foi consultado sobre essa a 241 
divisão de disciplinas e questiona o Prof. André se o que consta no documento é uma 242 
proposta, visto que o curso de Engenharia Agronômica desconhece essa divisão. Prof. 243 
André/DTAiSeR confirma que a divisão de turmas é uma proposta. Prof.ª 244 
Kayna/PPGAA acredita que é muito importante essa discussão no Conselho de Centro. 245 
Prof. Miguel/DRNPA sugere que os departamentos entre em consenso sobre a 246 
distribuição das disciplinas. Entende a necessidade da remoção para o curso de 247 
Biotecnologia. Diante das manifestações, o presidente elabora 3 (três) propostas: 248 
Proposta A – aprova-se a remoção da servidora, como proposto pelo DTAiSeR; 249 
Proposta B – os departamentos envolvidos, DTAiSeR e DCNME, discutem entre si e 250 
apresentam proposta consensual para próxima reunião de Conselho de Centro; 251 
Proposta C – aprova-se a remoção da servidora condicionada a transferência da 252 
disciplina Bioquímica (para Agroecologia) do DCNME para o DTAiSeR. Colocada em 253 
votação: Proposta A – 4 (quatro) votos; Proposta B – 6 (seis) votos) e Proposta C – 7 254 
(sete) votos. Foi aprovado por 7 (sete) votos Proposta C - aprova-se a remoção da 255 
servidora condicionada a transferência da disciplina Bioquímica (para 256 
Agroecologia) do DCNME para o DTAiSeR. Assunto 3.9 – Homologação da 257 
aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência nos ATOS CCA:  a) 258 
Nº 604, constituir a Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em 259 
Agroecologia e Desenvolvimento Rural – PPGADR – Aprovado por unanimidade.  260 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e colaboração dos 261 
membros, declarando encerrada a reunião, da qual eu, Fábia Z. Nardi Farbelow lavrei a 262 
presente ATA, que assino juntamente com o Senhor Presidente e membros presentes 263 
à Reunião. 264 
 265 
  266 

 NOME   ASSINATURA 

Presidente 

Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio G. de Morais 
 
 

DRNPA  

Prof. Dr. Miguel Ângelo Maniero 
 

DBPVA  
Profª. Drª. Maria Bernadete S. Campos 

 

DTAiSeR  
Prof. Dr. André Eduardo de Souza Belluco 

 

DDR  
Prof.ª Dr.ª Patrícia Marluci da Conceição 

 

DCNME  
Prof.ª Dr.ª Roselena Faez 

 

EAGA  
Prof. Dr. Ricardo Augusto Gorne Viani 
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BBA  
Prof. Dr. Rodrigo Gazaffi 

 

CBLA  
Prof. Dr. Anselmo João Calzolari Neto 

 

AGEA  
Prof.ª Dr.ª Renata Evangelista de Oliveira 

 

QULA  
Prof.ª Dr.ª Tathiane Milaré  

 

FILA  
Prof. Dr. Daniel Luiz da Silva 

 

PPGAA  
Profª Drª Kayna Agostini 

 

PPGADR 
Prof.ª Dr.ª Anastacia Fontanetti 

 

PPGPVBA (suplente) 
Profª Drª Sandra Regina C. Antonini 

 

PPGEdCM (suplente) 
Prof. Dr João Teles de Carvalho Neto 

 

Representante dos T.As (suplente) 
Alini C. de Carli Demarchi 

 

Representante – Discentes Pós-Graduação 
Carlos Eduardo Barros 

 

Secretária Executiva  
Fábia Z. Nardi Farbelow 
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