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Ata da 409a Sessao ‘Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidadc Federal do Ceara. Aos 18 (dezoito) dias do mes de junho do

ano de 2004 (dois mil e quatro), As 9:00 (nove) horas, realizou—se na sala de

reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do Centro de

Humanidades, sob a presidéncia da Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima

Oliveira Costa, contando com a presenca dos senhores Conselheiros:

Antonio Wellington de Oliveira Jfinior — Vice-Diretor do Centro de

Humanidades; Sebastiao Teoberto Mourao Landim ~— chefe do

Departamento de Literatura; Marlene Goncalves Mattes e Yvanowik

Dantas Valério — chefe e representante do Departamento de Letras

Vernaculas; Eniilia Maria Peixoto Farias e Ana Maria Ce'sar Pompeu —

chefe e representante suplente do Departamento de Letras Estrangeiras;

Silas José de Panla e Maria Aparecida de Sousa — chefe e representante do

Departamento de Comunicaefio Social; Lidia Eugenia Cavalcante e Ivone

Bastos Bomfim Andrade — chefe e representante do Departarnento de

Ciéncias da'Informacao; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Jfinior — chefe

do Departamento de Ciéncias Sociais; Izabel Cristina Ferreira Borsoi —

chefe do Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de Barros da

Ponte — chefe do Departamento de Histéria; Maria Aparecida de. Paiva

Montenegro 6 Eduardo Ferreira Chagas - chefe e representante do

Departamento de Filosofia; Elizabeth Dias Martins — vice-coordenadora do

Curso de Letras; Silvia Helena Belmino Freitas — coordenadora do Curso

de Comunicacao Social; Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne —

coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Isabelle Braz Peixoto da Silva

— coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Veronica Morais Ximenes —

coordenadora do Curso de Psicologia; Kleber Cameiro Amora — pelo

coordenador do Curso de Filosofia; Domingos Sévio Abreu — vice-

coordenador do Programa de Pés-Graduacao em Sociologia; Odflio Alves

Aguiar — coordenador do Programa de Pés—Graduaeao em Filosofia; José
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Célio Freire -— coordenador do Curso dc Mestrado em Psicologia; Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora geral das Casas de Cultura

Estrangeira; Maria Felicio — representante do Diretorio Académico do

Curso de Comunicagfio Social 6 Walter Ferreira Rebougas — representante

do Centro Académico do Curso de Histéria. Foi justificada a falta da

Conselheira Maria Elias Scares. WD—LA: Dando inicio £1 865850

a Sra. Diretora, Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa, colocou a pauta em

discussfio, sendo aprovada.WAprovaofio da Ata

da 408a Sessfio Ordinéria do Conselho de Centro. Em discussfio, posta em

votagfio aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Projetos de

Extensfio — Centro de Humanidades — Homologagfio do Projeto de

Extensfio I Semana de Humanidades. A conselheira Emilia Maria Peixoto

Farias, fez a leitura do parecer favorével a0 referido evento. Em discussfio,

foi sugcrido polo Conselho algmnas observagoes, em discussfiohaprovado

por unanimidade. Departamento de Comunicaqfio Social — O

Conselhciro Silas José dc Paula pediu a Conselheira Maria Aparecida de

Sousa que relatasse a matéria, aprovada polo Departamento de

ComuniCagfio Social no dia 03 de novembro de 2003, que trata dos projetos

do extensfio intitulados: a) “Rédio Ciéncia” (A Produgfio Cientifica na

UFC), por ela coordenado. A Conselheira Maria Aparecida de Sousa fez

um breve relato do citado projeto informando aos conselheiros presentes

que o objetivo principal é divulgar a produoéo cientifica na UFC com a

finalidade de aproximar a instituiofio da comunidade. Apés a leitura do

parecer, a matéria foi posta em votagfio, sendo aprovada por unanimidade.

b) “26° ENECOM - Construindo—se: Sobre Gales, Manhfis e

Transformagfio Social”, coordenado pelo Prof. Antonio Wellington de

Oliveira Jfinior, relatou a matéria, aprovada Ad-referendum pelo

Dcpartamcnto de Comunicagfio Social no dia 17 de junho. Fez a leitura dos

objetivos do vcitado projeto que é colocar em prética as reflexo'es feitas
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acerca do encontro, visando transformé—lo em um local de discussfi’o,

integragfio, crescimento pessoal e crescimento do Movimento Estudantil dc

Comunicagfio nacional. Apés a leitura do paxecer, a matéria foi posta em

discussfio. Tendo a palavra, a Sra. Diretora informou aos conselheiros que

hé vérias reunifies este projeto esté sendo discutido e que é sabedora da

preocupagfio dos chefes em relagfio as salas de aula, mas que tudo foi

estudado minuciosamente para que se possa evitar maiorcs problemas. A

Conselheira Glaucya Gislayne colocou sua preocupagfio quanto aos danos

que poderfio ocorrer com os equipamentos, pois as dificuldades para se

conseguir o conscrto é muito grande. A Conselheira Maria Aparecida

sugeriu que fosse eleito cm cada sala um responsével‘ para que n50

.aconteoa esse ’t‘ipo de problema. A matéria foi posta em votagfio, sendo
aprovada por unanimidade. Departamento de Letras Estrangeiras — A

Conselhcira Emilia Maria Peixoto Farias relatou as matérias aprolladas pelo
Departamcnto de Letras Estrangeiras em reunifio do dia 26.03.04, que
tratam dos Projetos de Extensfio intitulados: a) “Grupo de Pesquisa em
Estudos Cléssicos — Mitos e logos 11a Grécia antiga”, coordenado pela

Profa. Ana Maria César Pompeu. A Conselheira Emilia Maria Peixoto

Farias disse aos conselheiros presentes que o objetivo principal do referido
projeto é a leitura dos textos cléssicos gregos de uma forma critica,
contrapondo as idéias dos amigos 2‘13 dos modernos, para um entendimento
mais amplo do pensamento ocidental expresso na literatura, como mythos e
logos. Em discusséo, a matéria foi posta em votagzfio, sendo aprovada por
unanimidade. b) “Curso Bésico de Lingua Latina e Cultura Latina”,
coordenado pelo Prof. Roberto Arruda de Oliveira. A Conselheira Emilia
Farias informou aos conselheiros que o projeto tem por objetivo oferecer ao
aluno uma introdugfio da morfologia, da sintaxe e da estilistica do latim
cléssico, visando é leitura dos textos originais e a sua insergfio na Cult‘m'a
Cléssic‘a. Em discussfio, a matéria foi posta em votagfio, sendo aprovada
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i por unanimidade. Departamento de Psicologia — A Conselheira Isabel

Cristina Ferreira Borsoi relatou a matéria aprovada pelo Departamento de

Psicologia em reunifio do dia 02.06.04, que trata do Projeto de Extensao

intitulado: “Além do Siléncio: Um Encontro com uma adolescente autista”,

coordenado pelo Prof. Gustavo Alberto Pereira de Moura. A Conselheira

Isabel Cristina F. Borsoi informou a0 Conselho que o citado projeto tem

como objctivo'difundir a abordagem relacional no Ceara. Em discussao, a

matéria foi posta em votagfio, sendo aprovada por unanimidade.

Coordenagfio Geral das Casas de Cultura — A Conselheira Glaucya

Gislayne Brito .Cavalcante relatou a matéria aprovada pela Coordenagao

Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio do dia 04.06.04, que

.trata do Proj etc do Extensfio intitulado: “Semana da Mfisica”, coordenado

folo Profa: Ffancisca Rejane Caetano da Silva. A Conselheira Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante informou aos conselheiros presentes que o

objetivo principal do projeto é promover a comemoraqz’io da festa da

mfisica. Em discussfio, a matéria foi posta em votagfio, sendo aprovada por

unanimidade. TERCEIRA MATERIA — Projetos de Pesquisa —
Departamento de Ciéncias Sociais — A Conselheira Isabelle Braz Peixoto
da Silva relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais

em reuniao do dia 11.05 .2004, que trata do Projeto de Pesquisa intitulado:
a) “Rixas, Intrigas e Desavengas: um estudo sobre os conflitos
interpessoais”, coordenado .pelo Prof. César Barreira. Em discuss-50, a

matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por unanimidade. b)
“Politica, Imagens e Representagoes sobre a cidade: olharcs e recortes”,

coordenado pelaProfa. Irlys Alencar Firmo Barreira. O Conselheiro Carlos
Silveira Versiani dos Anjos Jfinior relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais em reunifio no dia 11.05.2004. Em
discussfio, a matéria foi posta 'em votagzfio, sendo aprovada por

unanimidadc. c) “Os Construtores da nacionalidadc brasileira”, coordenado
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Departamento de Ciéncias Sociais — A Conselheira Isabelle Braz Peixoto
da Silva relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais

em reuniao do dia 11.05 .2004, que trata do Projeto de Pesquisa intitulado:
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interpessoais”, coordenado .pelo Prof. César Barreira. Em discuss-50, a
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coordenado pelaProfa. Irlys Alencar Firmo Barreira. O Conselheiro Carlos
Silveira Versiani dos Anjos Jfinior relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais em reunifio no dia 11.05.2004. Em
discussfio, a matéria foi posta 'em votagzfio, sendo aprovada por

unanimidadc. c) “Os Construtores da nacionalidadc brasileira”, coordenado



pelo Prof. Manuel Domingos Neto. O Conselheiro Domingos Sévio Abreu

relatou a matéria aprOvada pelo Dcpartamento dc Ciéncias Sociais no dia

11.05.2004. Em discussfio, a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada

por unanimidade. d) “Re-significao'aio do valores e atitudes no campo da

violencia juvenil: trilhas metodologicas (iovens que atendem 2‘1 medida

socio—educativa da Liberdade Assistida ”. O Conselheiro Domingos Sévio

Abreu relatou .a matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais

em reunifio no dia 11.05.2004. Em discussfio, a matéria foi posta. em
votagzfio, sendo aprovada por unanimidade. e) “Os (dificeis) caminhos da
produofio n50 -capitalista: o trabalho cm empresas autogestionérias”,
coordenado pela Profa. Maria Neyéra dc Oliveira Arat’ljo. 0 Conselheiro

.DomingosuSévvio Abreu relatou a matéria aprovada pelo Departéknento de
Ciéncias Sociais em reunifio no dia 11.05.2004. Em discussfio, a matéria foi

posta em votaofio, sendo aprovada por unanimidade. t) “Governo Lula:
diné‘unica dc conflitosu e coesoes na politica brasileira”, coordenado pela
Profa. Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe. O Conselheiro Carlos
Silveira Versiani dos Anjos Jfinior relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais em reunifio no dia 11.05.2004. Em
discussfio, a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por
unanimidade. Departamento de Psicologia — A Conselheira Isabel
Cristina Ferreira Borsoi relatou as matérias aprovadas em reunifio do
Departamento de Psicologia no dia 02.06.2004, que trata dos Projetos de
Pesquisa intitulados: a)“Estratégias de mediofio em situagfio de interagzfio de
crianoas e o seu papel na construofio do conhecimento e subjetividade”,
coordenado pela Profa. Veriana de Fatima Rodrigues Colago. Em
discussfio, a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por
unanimidade. b) “Subjetividade dc Marca: (Pseudo) Individuaoa‘io e
Homogeneizagéio na Cultura do Consumo”, coordenado pela Profs. Maria
dc Fétima Vieira Severiano. Em discussfio a matéria foi posta em votaoz‘io,

pelo Prof. Manuel Domingos Neto. O Conselheiro Domingos Sévio Abreu

relatou a matéria aprOvada pelo Dcpartamento dc Ciéncias Sociais no dia

11.05.2004. Em discussfio, a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada

por unanimidade. d) “Re-significao'aio do valores e atitudes no campo da

violencia juvenil: trilhas metodologicas (iovens que atendem 2‘1 medida

socio—educativa da Liberdade Assistida ”. O Conselheiro Domingos Sévio

Abreu relatou .a matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais

em reunifio no dia 11.05.2004. Em discussfio, a matéria foi posta. em
votagzfio, sendo aprovada por unanimidade. e) “Os (dificeis) caminhos da
produofio n50 -capitalista: o trabalho cm empresas autogestionérias”,
coordenado pela Profa. Maria Neyéra dc Oliveira Arat’ljo. 0 Conselheiro

.DomingosuSévvio Abreu relatou a matéria aprovada pelo Departéknento de
Ciéncias Sociais em reunifio no dia 11.05.2004. Em discussfio, a matéria foi

posta em votaofio, sendo aprovada por unanimidade. t) “Governo Lula:
diné‘unica dc conflitosu e coesoes na politica brasileira”, coordenado pela
Profa. Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe. O Conselheiro Carlos
Silveira Versiani dos Anjos Jfinior relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais em reunifio no dia 11.05.2004. Em
discussfio, a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por
unanimidade. Departamento de Psicologia — A Conselheira Isabel
Cristina Ferreira Borsoi relatou as matérias aprovadas em reunifio do
Departamento de Psicologia no dia 02.06.2004, que trata dos Projetos de
Pesquisa intitulados: a)“Estratégias de mediofio em situagfio de interagzfio de
crianoas e o seu papel na construofio do conhecimento e subjetividade”,
coordenado pela Profa. Veriana de Fatima Rodrigues Colago. Em
discussfio, a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por
unanimidade. b) “Subjetividade dc Marca: (Pseudo) Individuaoa‘io e
Homogeneizagéio na Cultura do Consumo”, coordenado pela Profs. Maria
dc Fétima Vieira Severiano. Em discussfio a matéria foi posta em votaoz‘io,



sendo aprovada por unanimidade. Departameuto de Ciéncias da

Informagfio — A Conselheira Maria do Rosério dc Fétima Portela Cysne

relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Ciéncias da

Infonnagfio no dia 12.05.2204, que trata do Projetc do Pesquisa intitulado:

“Gestfio da Informaqfio nas Pequenas Empresas do Municipio de

Fortaleza”, coordenado pelo Prof. Raimundo Benedito do Nascimento. Em

discussfio a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por unanimidade.

A Conselheira Lidia Eugenia Cavalcante relatou as matérias aprovadas em

reunifio do Departamento de Ciéncias da Informagfio no dia 12.05.2004,

que trata dos Projetos de Pesquisa intitulados: a) “Ampliando os espagos da

Escola PfiBlioé: a Leitura e a Biblioteca na conduoéio desse processo”,
,coordenado pela Profa. Ana Maria 851 de Carvalho. Em discusséo a matéria

foi posta em votagéio, sendo aprovada por unanimidade. b) “Os Cléssicos e

a Sociedade Tecnolégica”, coordenado pelo Prof. Casemiro Silva Neto. Em

discussfio a matéria foi_ posta em votaofio, sendo aprovada por unanimidade.

c) “Memoria e Representaofio da Informagfiog Gestores do Passado

influenciando o Presente e o Futuro da Universidade Federal do Cearé”,

coordcnado pela Profa. Lidia Eugenia Cavalcante. Em discussfio a matéria

foi posta em yotagfio, sendo aprovada por unanimidade. A Conselheira

Maria do Rosério de Fétima Portela Cysne relatou a matéria que foi

aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informagfio no dia 12.05.2004,
que trata do Projetc do Pesquisa intitulado: “Unidades de Infozmagfio como

Gestoras das Informaooes Essenciais para a Gestfio do Conhecimento:

Diagnéstico em Empresas Cearenses”, coordenado pela Profa. Maria do

Rosério dc Fétima Portela Cysne. Em discussa‘io a matéria foi posta em
votagfio, sendo aprovada por unanimidade. A Consclheira Lidia Eugenia
Cavalcante relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de
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Prof. Antonio Wagner Chacon Silva. Em discussfio a matéri‘a foi posta cm

votaofio, sendo aprovada por unanimidade. Departamento de

Comunicaoao Social — O Conselheiro Silas José dc Paula, relatou a

matéria aprovada polo Departamento de Comunicagao Social em reuniao

no dia 14.06.2004, que trata do Projeto de Pesquisa intitulado: “Midia e

Politica: o exercicio da cidadania no horério clcitoral gratuito no radio nas
eleiooes municipais de Fortaleza em 2004”, coordenado pela Profa. Marcia

Vidal Nunes. Em discussfio a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada ‘
por unanimidade. QUARTA MATERIA: Relatorio de Projetos de

Pesquisas — Departamento de Ciéncias Sociais. a) A Consclheira Isabelle'
Braz Peixoto'da Silva relatou a matéria aprovada pelo Departamento de

Ciéncias Sociais, que trata do rclatério do Projeto dc Pesquisa intitulado:

“Rixas, Intrigas e Desavenoas: um estudo sobre os conflitos interpessoais
(2001-2004)”, coordenado pelo Prof. César Barreira. Em discusséio a
matéria foi posta em votaoao, sendo aprovada por unanimidade. b) O
Conselheiro Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, que trata do relatério do
Projeto de Pesquisa intitulado: “Politica, Imagens e Representaooes sobre a
Cidade: olhares e recortes”, coordenado pela Profa. Irlys Alencar Firmo
Barreira. Em discussfio a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por
unanimidade. QUINTA MATERIA: Afastamento de Docente —
Departamento de Ciéncias Sociais. O Conselheiro Carlos Silveira Versiani
dos Anjos Jfinior relatou a matéria aprovada pelo Departamento de
‘Ciéncias Sociais em reunifio do dia 01.06.2004, em que trata do pedido de
afastamento do Prof. Domingos Sévio Abreu, a fun de cursar pos—
doutorado no periodo dc 01.07.2004 3. 30.06.2005 na Universidade do
Virginia — Virginia — Estados Unidos. Em discussfio a matéria foi posta em
votaofio, sendo aprovada por unanimidadc. SEXTA MATERIA:
Abertura de Edital para Professor Visitante Brasileiro — Departamento .
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de Histéria. O Conselheiro Sebastifio Rogério Barros da Ponte relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Histéria em reunifio no dja

27.05.2004, solicitando abertura dc edital para selcgio dc Professor

Visitante. O C'onselheiro Sebastifio Rogério fez uma cxplanagfio sobre a

refcrida solicitagao, informando aos conselheiros presentes da grands

necessidade de professores no Departamento de Histéria em virtude da

crescente demanda de pessoal docentc para os cursos de graduagfio e

mestrado, bem como o término do contrato da professora visitant; Edilene

Teresinha' Toledo, em julho préximo. Em discussfio a matéria foi posta em

votagfio, sendo aprovada por unanimidade. W

Progressfio Funcional Horizontal — Coordenagfio Geral das Casas de

Cultura Estrangeira. A Consclheira Glaucya Gislayne de Blito

Cavalcante relatou as matérias aprovadas em reunifio da Coordenagéo

Geral das Casas de Cultura Estrangeira no dia 11.06.2004 que trata das

solicitagoes de Progrossfio Funcional das seguintes Casas de Cultura: a)

Casa de Cultura Italiana — Profa. Angela Maria Muniz Alexandre da

Classe D, referéncia 1, para a Classe D, referéncia 2 do quadro de

magistério dc 1° 6 2° graus. Em discussfio a matéria foi posta em votagfio,

sendo aprovada por unanimidade. b) Casa de Cultura Hispfinica — Profa.

Maria Alice Arruda Ferreira Gomes da Classe E, referéncia 1, para a Classe

E, referéncia 2 do quadro de magistério de 1° 6 2° graus. Em discussfio a

matéria foi posta em votagfio, scndo aprovada por unanimidade. c) Casa de

Cultura Alemfi - Profa. Rogéria Costa Pereira da Classe E, referéncia 3,

para a Classe E, referéncia 4 do magistério do 1° e 2° graus. Em discussfio a
mate'ria foi posta em votagfio, sendo aprovada por unanimjdade. OITAVA

MATERIA: Indicagfio do Coordenador dc Extensfio do Centro de
Humanidades junto a Pré—Reitoria de Extensfio. A Sra. Diretora Profa.

Maria de Fatima Oliveira Costa colocou em votagfio os nomes dos

professOres indicados pelos Departamentos: Ana Maria César Pompeu —
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Departamento de Letras Estrangeiras; Prof. Dilmar Santos de Miranda —

Departamento de Filosofia, COmunicou a esta Direefio que so poderia

assumir o cargo em agosto; e 0 Prof. Cassio Adriano Braz dc Aquino —

Departamento de Psicologia. Apés discussoes, em votaofio 11 (onze) votos

para Profa. Ana Maria César Pompeu, 10 (dez) votos para 0 Prof. Céssio

Adriano Braz dc Aquino e com apenas 01 (uma) abstenofio, foi escolhido o

nome da Profa. Ana Maria César Pompeu para Coordenadora de Extensao

do Centro de Humanidades junto a Pro—Reitoria dc Extensao: m

MATERIA: Apresentagao do Projeto Piloto de Seguranea no Centro

de Humanidades. A Sta. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa

entregou aos Conselheiros presentes copia do Projeto Piloto de Seguranoa

no Centre de Humanidades, solicitando a todos que fizessem um estudo do

referido documento para uma posterior discussao de como e quando sera

feita a implantaoao definitiva da seguranga no Centro de Humanidades.

Todos concordaram qne este projeto deveré ser implantado o mais répido

possivel, apés a sua anélise. ASSUNTOS IE INTERESSE D0

CENTRO DE HUMANIDADES E/OU DA UFC. A Sra. Diretora Profa.

Maria de Fatima Oliveira Costa informou aos Conselheiros presentes que a

partir de agora caso haja concurso para professor titular a vaga de professor
adjunto continuaré com o departamento interessado. Alguns conselheiros se
pronunciaram quanto a questao dos direitos adquiridos, se 0 docente, no

caso adjunto, fizer concurso para titular iré perder sens direitos e como seré
formada a banca para a referida seleefio. Apés alguns comentarios a Sra.
Diretora informou ainda sobre a verba que seré liberada pela ANDIFES
para a UFO e que sera prioritaria para os Cursos de Graduaoao, no valor de
R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) distribuidos através de pesos,
ou seja peso 2, 3 e 4. Em discussao ficou decidido que os coordenadores e
chefes de departamentos se refinam para decidir como seré distribuida esta
verba na compra de equipamentos. A Conselheira Maria Aparecida Paiva
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10.

Montenegro sugeriu quc fosse dividido per area, pore'm ficou acordado que

cada coordenador de Curso juntamente com os Chcfes dc Departamentos

enviarem no prazo de 10 (dez) dias as solicitagzées conforms a necessidade

de cada Curso, priorizando a Graduagfio. Informou também que os curses

de especializagfio devem disponibilizar 3,5% (trés e meio por ccnto) da

verba arrecadada para 0 Centre de origem, mas que infelizmcnte isso

parece nfio ocorrer no Centro de Humanidades (de outubro de 2003 até

hojc), mas que em uma préxima oponunidade iré realizar uma reunifio com

os coordcnadores dos cursos dc especializagfio para saber como esté o

andamento de cada um deles. Nada mais havcndo a tratar, a Sra. Diretora

den por encerrada a sessfio da qual cu, Fernanda Aparecida de Miranda,

lavrei a presente ata que apés lrida e aprovada seré assinada por mim e pelos

demais prescntes.
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