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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

ICHI 

 

ATA 003/2013 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos doze dias do mês de março de 2013, às 14h, na sala 4217 – Pavilhão 04, Campus 
Carreiros, ocorreu à reunião ordinária do Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de Senna, Ana Claudia 
Borges Saraiva, Angélica Corvello Schwalbe, Beatriz Valladão Thiesen, Cassiane de Freitas 
Paixão, Cerez Braga Arejano, Cesar Augusto Ávila Martins, Denise Maria Maciel Leão, 
Derocina Alves Campos Sosa, Daniel Prado, Egeu Gomez Esteves, Evelin Melo Mintegui; 
Jarbas Reque Acosta, José Alberione dos Reis, Julia Silveira Matos, Leni Beatriz Corea 
Colares, Ligia Dalchiavon, Martial Raymond Henri Pouguet, Max Marcell Oliveira da Silva, 
Paulo Afonso Pires Junior, Solismar Fraga Martins, Valéria Raquel Bertotti, Marina da Fonseca 
Lopes, Vitor Vargas Soares Pepino e demais convidados. Ausente: Jorge Arigony Neto 
Justificaram a ausência: Renata Braz Gonçalves, sendo substituída pela Coordenadora 
Adjunta Prof.ª. Gisele Vasconcelos Dziekaniak. Dando início à reunião, a Diretora do Instituto 
de Ciências Humanas e da Informação, Prof.ª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa deu as boas 
vindas aos participantes. Na sequência colocou em discussão a seguinte pauta: 1) Indicação: 
a) Indicação 007/2013 do ad referendum com o seguinte teor: abertura de processo de 
seleção de professor substituto para o curso de Turismo Binacional. A Diretora Derocina Alves 
Campos Sosa destacou que se fez necessário realizar esta indicação dado à urgência no 
encaminhamento das ações junto às instâncias competentes. Posto em votação, a indicação 
foi aprovada por unanimidade. A Prof.ª. Derocina Alves Campos Sosa informou ao Conselho 
que após reunião do COEPEA, do dia 08 de março, foi apresentada uma nova deliberação 
que trata do ingresso de professores no magistério superior e comprometeu-se, assim que for 
disponibilizada pela secretaria dos conselhos, de encaminhar a mesma deliberação para os 
professores do ICHI. A Prof.ª Valéria Raquel Bertotti pontua que as novas diretrizes para a 
realização dos concursos de magistério de nível superior recaem principalmente no nível de 
exigência. O novo formato de seleção exigirá que o candidato tenha apenas a graduação 
sendo as titulações o diferencial na classificação final. A Prof.ª Adriana Kivanski de Senna 
solicitou a Diretora Derocina Alves Campos Sosa verificar o status do concurso da área de 
História que está tramitando na justiça. 2) Procedimento de Afastamento de Professores: A 
Diretora Derocina Alves Campos Sosa compartilhou com os Membros do Conselho a 
necessidade de que todas as demandas de afastamentos devam tramitar através da Direção e 
Coordenação dos Cursos/Área, para que, além de terem conhecimento possam também dar 
ciência do motivo do afastamento dos colegas para os demais professores. A Prof.ª Valéria 
Raquel Bertotti concorda com a ciência da coordenação e, especialmente dos demais 
professores do curso. O representante dos discentes, Vitor Vargas Soares Pepino, questionou 
sobre a responsabilidade pelo acompanhamento dos afastamentos dos professores. A Prof.ª 
Adriana Kivanski de Senna e o Prof. Cesar Augusto Ávila Martins afirmaram que, de acordo 
com o estatuto, a responsabilidade sobre as atividades docentes dos professores é do 
Coordenador de Curso.  A Prof.ª Derocina Alves Campos Sosa colocou que as situações 
evidenciadas pelos discentes devem ser registradas, via protocolo, para que seja possível 
avaliar a situação e dar os encaminhamentos necessários. Após, o Prof. Cesar Augusto Ávila 
Martins, colocou uma sugestão do procedimento, conforme segue: 1) Os servidores 
interessados encaminham os pedidos de afastamentos para a Diretora do ICHI com a 
justificativa e com o Plano de Atividades que serão executadas no período de afastamento; 2) 
A direção do ICHI encaminha a solicitação para a respectiva Coordenação/Área; 3) Ao receber 
o pedido, o Coordenador envia por e-mail para os professores do Comitê Assessor os dados 
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da solicitação de afastamento; 4) Caso não existam restrições dos professores do Comitê 
Assessor ao pedido, NÃO serão emitidos e-mails com resposta; 5) O coordenador, em até três 
dias úteis, encaminha a aprovação da área para o afastamento do colega para a direção do 
ICHI; 6) Havendo restrições, o Comitê Assessor da área será chamado, em até dois dias, para 
deliberar sobre o assunto. 7) A Direção do ICHI comunica o afastamento do servidor à 
Secretaria Acadêmica e a Secretaria Administrativa 8) A Secretaria Administrativa do ICHI 
encaminhará um e-mail para os professores das respectivas áreas, comunicando o 
afastamento. Posto em votação, o Conselho aprovou por unanimidade o procedimento. O 
Prof. Cesar Augusto Ávila Martins solicitou que a Direção encaminhasse um memorando 
formalizando a necessidade de que as demais áreas que tenham vínculo de docência com o 
ICHI informem à essa Direção quando da ausência ou afastamento de um professor e o  Plano 
de Atividades. O objetivo é estabelecer uma comunicação efetiva com as coordenações de 
curso, docentes e com os estudantes. 3. Parecer da Câmara Administrativa: Foram 
apresentados aos membros do Conselho os pareceres: a) Parecer 002/2013: Assunto: 
Relatório de Afastamento Prof. Fabiano C.C. da Silva. Interessado: Prof. Fabiano C.C. da 
Silva – Relatora: Valéria Raquel Bertotti. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer o 1º Relatório de afastamento do Prof. 
Fabiano C.C. da Silva, matriculado no curso de Pós-Graduação Información y Documentación 
em La Sociedad Del Conocimiento da Universidade de Barcelona. Juntamente com os dados 
da Instituição, é apresentado o número mínimo de créditos exigidos para integralização do 
curso (total de 30 créditos), condições de exclusão do curso (Não apresentar os documentos 
da pesquisa nos prazos estabelecidos), Plano de Estudos (registro das três disciplinas a 
serem cursadas integralizando os 30 créditos míninmos exigidos), Data provável da 
qualificação (julho/2013), data provável da integralização dos créditos (dezembro/2014), data 
provável da defesa (segundo semestre de 2015), assinaturas do Professor Fabiano e de seu 
orientador, bem como dados gerais de identificação. Por tratar-se do primeiro mês de 
afastamento, os dados informados correspondem à previsão de integralização do curso, 
estando todos de acordo. Os membros do Conselho aprovaram por unanimidade o Parecer 
002/2013. b) Parecer 003/2013: Assunto: Renovação do Convênio 003/2012. Interessado: 
Prof.ª. Beatriz Valladão Thiesen – A Diretora, Profª. Derocina informou que de posse das 
informações do Parecer da Câmara Administrativa e, por necessidade da Prof.ª. Beatriz 
Valladão Thiesen, em função da renovação do seu contrato fez-se necessário emitir um Ad 
referendum. Relatora: Valéria Raquel Bertotti. Relatório: A Câmara Administrativa do Pleno do 
Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer à solicitação de aprovação da renovação do 
Convênio 003/2012, estabelecido entre a Universidade Federal do Rio Grande – Furg e a 
Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande – Faurg para execução do Projeto 
“Endosso Institucional: valorização do patrimônio arqueológico”. A alteração do referido 
convênio refere-se à vigência que passa de 15/mar/2012 – 14/mar/2013, para 14/mar/2013 – 
13/mar/2015. O mesmo prevê alteração do seu conteúdo e do Plano de Trabalho sujeito à 
aprovação de ambas as partes. O relator vota pela aprovação da renovação da vigência do 
Convênio 003/2012. Posto em votação os membros do Conselho aprovaram por unanimidade 
o Parecer 003/2013 da Câmara Administrativa e o Ad referendum. 4. Pareceres da Câmara 
de Ensino: Foram apresentados aos membros do Conselho os seguintes Pareceres: a) 
Parecer 003/2013, como se segue: Assunto: Transferência de Disciplinas para o ICHI. 
Interessado: Fernando Amarante Silva – Coordenador da PGAMDQ. Relator: José Alberione 
dos Reis. Relatório: A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI recebeu para análise e parecer 
o ofício PGAMDQ/2012 de 28 de dezembro de 2012. Consta do processo: a) Ofício 
PGAMDQ/2012, de 28 de dezembro de 2012. Enviado por Fernando Amarante Silva (Coord. 
da PGAMDQ) para Prof.ª. Drª. Adriana Kivanski de Senna (Dir. do ICHI no período citado) cujo 
assunto versa sobre transferência de disciplinas para o ICHI. b) Ata n° 35/2012 do Conselho 
do Instituto de Ciências Biológicas assinada por Ioni G. Colares (vice-diretora do ICB) e por 
Cláudia B.P. Borges (secretária do ICB) que trata das alterações no curso de Especialização 
lato sensu em Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química. Consta neste ata as 
referidas alterações que envolvem o ICHI e são as seguintes: 1) Disciplina Reforma 
Psiquiátrica: transferência da disciplina para o ICHI, mantendo a Profª. Ceres Braga Arejano 
como responsável. Passando Alisson Saggiomo Juliano – assistente social – para colaborador 
e retirando a Profª. Ana Luiza Muccillo Baisch. 2) Disciplina Modelos de Atencão à Saúde: 
transferência da disciplina para o ICHI, indicando a Profª. Ceres Braga Arejano como 
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responsável. Retirando as colaboradoras Ana F. Antochevis e Soledad B. Gaivizzo. O relator 
constatou que a documentação apresentada e acima relatada favorece condições para 
sustentar o pedido da transferência de lotação das disciplinas. Salientou-se que, no ofício 
acima, consta a informação de que a Profª. Ceres Braga Arejano concorda com as alterações 
propostas. As duas alterações foram aprovadas por unanimidade no Conselho do ICB, 
conforme ata acima indicada. Considerando a transferência de lotação das seguintes 
disciplinas: Reforma Psiquiátrica (Cod.15051P) e Modelos de Atenção à Saúde (Cod. 
15053P). O Parecer 003/2013 da Câmara de Ensino foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. a) Parecer 004/2013: Assunto: Oferta de disciplinas para nova turma do curso 
de Pedagogia à distância. Interessado: Suzane da Rocha Vieira Gonçalves/Coord. Curso de 
Pedagogia. Relator: José Alberione dos Reis. A Câmara de Ensino do Conselho do ICHI 
recebeu para análise e parecer o memorando 3/2013 – Ccur Pedagogia, de 24 de janeiro de 
2013, enviado a Prof.ª. Drª. Derocina Campos Sosa – Diretora do ICHI. Consta do processo: 
a) Mem. 3/2013 – CcurPedagogia – de 24 de janeiro de 2013. O memorando faz referência à 
previsão de uma nova turma para o segundo semestre de 2013, no curso de Pedagogia, na 
modalidade à distância por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil. O pedido de oferta 
diz respeito às disciplinas: Psicologia da Educação I - código 09618D. Psicologia da Educação 
II – código 09624D. Psicologia Educacional dos Portadores de Necessidades Educativas 
Especiais – código 09661D. Psicologia do Adulto – código 90657D. O relator constatou que a 
documentação apresentada e acima relatada, apresenta as condições para sustentar o pedido 
da oferta de disciplinas para nova turma do curso de Pedagogia a Distância. Salientou o 
relator que, entrou em contato com o prof. Paulo de Souza Filho (ICHI - SEAD/UAB), 
responsável pelas tais disciplinas e o mesmo concordou com esta oferta. Pelo acima exposto 
o relator aprova o assunto que foi solicitado em relação ao pedido de oferta de disciplinas. 
Posto em votação o Parecer 004/2013, da Câmara de Ensino, foi aprovado por unanimidade 
pelo Conselho.  5. Pareceres da Câmara de Pesquisa: a) Parecer 002/2013: Assunto: A 
Câmara de Pesquisa do Conselho do ICHI recebeu, para análise e parecer, o projeto de 
pesquisa e relatório do projeto. Relator: Egeu Gomez Esteves. Relatório do projeto de 
pesquisa: O dialeto Mergulhanês como patrimônio cultural imaterial e como atrativo 
turístico de Santa Vitória do Palmar - RS, Brasil e o Projeto de Pesquisa: A variedade 
dialetal Mergulhonês como patrimônio cultural imaterial e como atrativo turístico de 
Santa Vitória do Palmar - RS, Brasil - 2ª parte, ambos sob a responsabilidade da professora 
Vanessa Acosta de Azambuja. Após a análise foi verificado que os documentos apresentados 
estão de acordo com os padrões do ICHI e da Universidade Federal do Rio Grande. Posto em 
votação o Parecer 002/2013 da Câmara de Pesquisa este foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. 6. Pareceres da Câmara de Extensão: a) Parecer 002/2013: Assunto: 
Detalhamento de bolsas. Interessadas: Professoras Ceres Braga Arejano e Vera Torres 
das Neves. Relatora: Adriana Kivanski de Senna. A Câmara de Extensão recebeu para 
análise e parecer, o detalhamento das bolsas a serem pagas para as professoras Ceres Braga 
Arejano e Vera Torres das Neves referentes à participação das mesmas no projeto: “Plano 
integrado de enfrentamento ao crack e outras drogas”, coordenado pelo professor 
Fernando Amarante Silva (ICB). Foi encaminhado pelo coordenador o detalhamento do 
projeto. A atividade de extensão descrita não apresenta irregularidades sendo esta aprovada 
pela Câmara. b) Parecer 003/2013:  Assunto: A Câmara de Extensão recebeu para análise e 
parecer às ações de extensão conforme segue: 1) Evento: a) 2º seminário de ensino de 
Arquivologia do Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade da professora Valéria Raquel 
Bertotti; 2) Projeto: a) Oficina aplicação da norma ISDF, sob a responsabilidade da 
professora Roberta Pinto Medeiros. Pela descrição da atividade apresentada trata-se de curso 
ou evento e não projeto; 3) Curso: a) Tendências atuais em representação descritiva: os 
requisitos funcionais e o novo código de catalogação, sob a responsabilidade do 
professor Rodrigo Aquino de Carvalho; b) Prestação de serviços: Endosso institucional: 
gestão e valorização do patrimônio arqueológico (Edital Proexc/FURG 02/2011), sob a 
responsabilidade da professora Beatriz Valladão Thiesen. Por tratar-se de prestação de 
serviços o projeto será administrado pela FAURG, prevendo arrecadação monetária; Sob este 
item a Diretora Derocina Alves Campos Sosa informou que de posse das informações do 
Parecer da Câmara de Extensão e, por necessidade de urgência da Prof.ª. Beatriz Valladão 
Thiesen, em função da renovação do seu contrato, fez-se necessário criar um Ad referendum. 
4) Relatórios: a) Evento: Ciclo de palestras Quintas Urbanas, sob a responsabilidade da 
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professora Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira; b) Curso: Uso do gestor de 
referências bibliográficas Zotero como ferramenta para auxílio em pesquisa, sob a 
responsabilidade do professor Rodrigo Aquino de Carvalho; c) Curso: Introdução ao 
desenvolvimento de competências informacionais: recuperação e avaliação da 
informação e identificação de fontes (2012), sob a responsabilidade do professor Rodrigo 
Aquino de Carvalho; d) Curso: Introdução à informática (2012), sob a responsabilidade do 
professor Rodrigo Aquino de Carvalho. As ações de extensão descritas foram aprovadas pela 
Câmara. Posto em votação os membros do Conselho aprovaram por unanimidade os 
Pareceres 002/2013 e 003/2013 da Câmara de Extensão e o Ad Referendum. Após a 
apresentação dos Pareceres das Câmaras ficou definido e aprovado por unanimidade pelo 
Conselho do ICHI o que segue: caberá as respectivas Câmaras identificar possíveis erros e o 
relator informar ao interessado a necessidade de correção no documento, a exemplo de 
formato de relatórios e projetos, para que estes possam ser corrigidos para serem novamente 
avaliados pelas Câmaras e aprovados pelo Conselho. A Diretora irá verificar se existem novos 
modelos de Relatórios para disponibilizar no site do ICHI. 7. Presidentes das Câmaras: 
Ficaram definidos os Presidentes, conforme segue: Câmara de Ensino: Prof.ª Cassiane de 
Freitas Paixão; Câmara de Pesquisa: Ana Claudia Borges Saraiva; Câmara Administrativa: 
Prof.ª Valéria Raquel Bertotti; e, a Câmara de Extensão: Vinícius Lisboa Nunes. Os Membros 
do Conselho do ICHI e a Composição das Câmaras deste Pleno Conselho estão identificados, 
nos anexos 01 e 02, respectivamente.  8. Membros do CONSUN: A diretora apresentou os 
membros que representarão o ICHI no CONSUN, conforme relacionado no anexo 03.  A 
formação da Composição do Conselho, das Câmaras e dos representantes do ICHI junto ao 
CONSUN, obedeceu à mesma premissa utilizada no ano de 2010 e registrado na Ata do 
Conselho do ICHI nº 16/2010. 9. Núcleo Docente Estruturante: ficaram definidos os 
servidores conforme explicitado no anexo 04. 10. Programa DreamSpark Microsoft:  o 
técnico Carlos Eduardo Pereira de Quadros apresentou a proposta do Programa que tem 
como objetivo fornecer acesso à softwares para fins de aprendizado, ensino e pesquisa, com 
baixo custo. O catálogo possui mais de 500 produtos à disposição. A apresentação na íntegra 
encontra-se disponível em anexo a esta Ata. Após a apresentação houve muitas discussões 
em torno do tema. A Prof.ª Ligia Dalchiavon comentou que a proposta parece ser interessante, 
mas o que precisa ser verificado é que muitos dos programas existentes no mercado e com 
custos menores, não atendem as demandas dos cursos que tem como objetivo preparar os 
acadêmicos dos cursos para o mercado de trabalho. O técnico em informática Max Marcell de 
Oliveira colocou que é preciso considerar esta realidade, pois muitas vezes os sistemas 
utilizados pelos docentes da FURG são mais completos e mais comercializados no mercado e 
não são disponibilizados em Programas que possuam valores mais acessíveis. O Prof. Jarbas 
Greque Acosta salientou que atualmente vivemos a ditadura da Microsoft, no entanto 
considera que o valor da nova proposta é acessível. O Prof. José Alberioni dos Reis avaliou 
que esta demanda e que os problemas verificados com os softwares ilegais tem que ser 
levada para outros órgãos da FURG. A Prof.ª Valéria Raquel Bertotti considerou a proposta 
interessante, no entanto entende que primeiro é necessário que as demandas/necessidades 
das áreas sejam levantadas e levadas para o NTI para que possam avaliar e tomar a decisão. 
O Prof. Cesar Augusto Avila Martins ponderou que se trata de uma demanda maior e que 
precisa ser levada para outras esferas. Salientou ainda que o ICHI não trabalha com 
Modelagem Computacional, existem outras áreas que possuem competência para orientar 
quanto a este assunto. As professoras Adriana Kivanski de Senna e a Prof.ª. Julia Silveira 
Matos colocaram que esta situação tem que ser pensada a nível institucional. O Prof. Egeu 
Gomez Esteves encaminhou a proposta para avaliação dos membros do Conselho: a Direção 
do ICHI deverá solicitar esclarecimentos sobre este tema para a Reitoria e, de acordo com a 
resposta, o Conselho poderá avaliar e deliberar sobre este tema na reunião ordinária do mês 
de abril. Posto em votação a proposta encaminhada pelo Prof. Egeu Gomez Esteves foi 
aprovada por unanimidade pelo Conselho. A Diretora Profª. Derocina Alves Campos Sosa 
solicitou a opinião do Conselho quanto o encerramento da reunião, tendo em vista o adiantado 
no horário e sugeriu agendar uma reunião extraordinária para tratarmos dos assuntos que 
ficaram pendentes: Planejamento Estratégico do ICHI e Novo Prédio do ICHI. Posto em 
votação, o Conselho aprovou por unanimidade. 11. Assuntos Gerais: a) Pedido de 
desligamento dos professores Gianpaolo Knoller Adomilli e José Carlos Vieira Ruivo, 
respectivamente, titular e suplente da CPPD, em virtude dos docentes ministrarem aulas no 
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mesmo horário das reuniões. O Conselho solicitou que a direção verificasse se os professores 
Gianpaolo Knoller Adomilli e José Carlos Vieira Ruivo, podem assumir estas atividades, tendo 
em vista que o semestre já está acabando. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que vai assinada pela senhora Diretora Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa e por 
mim, Elisângela Gorete Fantinel, secretária. 
 

 
 

__________________________________________ 
Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa 

Diretora do ICHI 
 
 
 

__________________________________ 
 

Elisângela Gorete Fantinel 
Secretária Geral 
Arquivista – ICHI 
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ANEXO 01 

 
 

MEMBROS DO CONSELHO DO ICHI  
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 02 
 
 

MEMBROS DAS CÂMARAS DO PLENO CONSELHO DO ICHI  
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ANEXO 03 
 
 

REPRESENTANTES DO ICHI NO CONSUN 
 
 

 

 

 
ANEXO 04 

 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ICHI 

 
HISTÓRIA:  

• Adriana Kivanski de Senna;  
• Carmem Gessilda Burgert Schiavon;  
• Daniel Porciúncula Prado; 
• Derocina Alves Campos Sosa;  
• Francisco das Neves Alves; 
• Jean Tiago Baptista;  
• Juarez José Rodrigues Fuão; 
• Júlia Silveira Matos; 
• Jussemar Weiss Gonçalves; 
• Luiz Henrique Torres. 

 
PSICOLOGIA:  

• Egeu Gomez Esteves;  
• Fabio Dal Molin; 
• Karen Eidelwein;  
• Lucas Neiva da Silva; 
• Denise Maria Maciel Leão; 
• Vera Torres das Neves. 

 
ARQUIVOLOGIA: 

• Valéria Raquel Bertotti;  
• Luciana Souza de Brito;  
• Evelin Melo Mintegui;  
• Roberta Pinto de Medeiros; 
• Renata Braz Gonçalves. 

 
BIBLIOTECONOMIA: 

• Renata Braz Gonçalves; 
• Gisele Vasconcelos Dziekaniak; 
• Angélica Conceição Dias Miranda; 
• Cláudio Renato Moraes da Silva;  
• Jarbas Greque Acosta;  
• Márcia Carvalho Rodrigues;  
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• Maria de Fátima Santos Maia;  
• Rodrigo Aquino de Carvalho.  

 
ARQUEOLOGIA:  

• Artur Henrique Franco Barcelos;  
• Márcia Naomi Kuniochi;  
• Beatriz Valadão Thiesen; 
• Martyal Pouguet;  
• Maria Elida Farias Gluchy;  
• José Alberione dos Reis;  
• Gianpaollo Adomilli; 
• José Carlos Ruivo; 
• Cláudia Giongo (ICB). 

 
TURISMO:  

• Adriana Kivanski de Senna; 
• Fernando Comiran; 
• Juliana Nahues Gonçalves de Lima; 
• Julia Silveira Matos; 
• Lígia Dalchiavon. 

 
GEOGRAFIA:  

• Anderson Luis Ruhoff; 
• Cesar Augusto Avila Martins; 
• Dario de Araujo Lima; 
• Elisângela de Felippe Rodrigues da Silveira;  
• Jorge Arigony Neto;  
• Jussara Mantelli; 
• Marcelo Vinicius de La Rocha Domingues; 
• Pedro de Souza Quevedo Neto;  
• Rossana Madruga Telles;  
• Simone Emiko Sato;  
• Solismar Fraga Da Silva Martins;  
• Susana Maria Veleda;  
• Ulisses Rocha De Oliveira. 

 


