
ATA DA 186a. ssssfio ORDINARIA no CONSE-
nHo D0 CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVEg
SIDADE FEDERAL D0 GEARA ............

Aos 27 (vinte e sete) dias do més de marge de 1992 (mil
novecentos e noventa e dois) 55 9:50 (nove horas e cinquenta minutes)
realizou—se na Sala de Reuni5es, mais uma sessao ordinéria, sob a prg
sidéncia do Senhor Diretor, Professor René Barreira, contando com a
presenga dos Senhores Conselheiros: Sebastiao Teoberto Mourao Landim,
Chefe do Departamento de Literature; Maria Rita Costa Balsells, Sub-
chefe do Departamento de Letras Vernaculas; Maria de Lourdes D i a s
Branco Arthaud, Subchefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Case
miro Silva Neto, respondendo pela Chefia do Departamento de Comunica-
950 Social e Biblioteconomia; Jawdat Abu E1 Haj, representando 0 De-
partamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Orozimbo Leao de Carvalho
Neto, respondendo pela Chefia do Departamento de Psicologia; Antanio
Caubi Ribeiro Tupinambé, representante do Departamento de Psicologia;
Francisca Nfibia Nogueira, Coordenadora do Curso de Letras; Joao Vian-
ney Campos de Mesquita, representando a Coordenadora do Curso de Comg
nicagao Social; Virginia Bentes Pinto, representando a Coordenadora
do Curso de Biblioteconomia; G15ria Maria dos Santos Didgenes, Coordg
nadora pro tempore do Curso de Ciéncias Sociais; Ivone Cordeiro Barbe
sa, representando o Coordenador do Curso de Histéria; Ana Claudia Al
ves da Cruz, representando a Coordenadora do Curso de Psicologia; Cg
sar Barreira, Coordenador do Curso de Mestrado em Sociologia; Maria
Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura; Luiziag
ne Lins, Presidents do Diretério Central dos Estudantes; Luis Carlos
Viana, representante do Centro Académico de Comunicagao Social. A cog
Vite do Senhor Diretor compareceram a reunifio os Professores Dilmar
Santos de Miranda, Maria de Jesus de 85 Correia, Maria Terezinha de
Castro Callado e Juvéncio Alves de Oliveira. Havendo quorum, 0 Pro-
fessor René Barreira iniciou a reuniao colocando a ata da 184a. Ses—
sEo Ordinéria deste Conselho em discussfio. Posta em votagao, a ata
foi _ r aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou a ata da 185a.
Sessao Ordinéria deste Conselho em discussao e posteriormente em vo—
tagéo, tendo sido aprovada por unauimidade. Prosseguindo, 0 Professor
René Barreira colocou em apreciagao a Primeira Matéria.

PRIMEIRA MATERIA. Aprovagao de Comissées Julgadoras de
Concursos. a) O Conselheiro Casemiro Silva Neto apresentou nova indi-
cagao feita pelo Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia
referente aos decentes para comporem as Comissaes Julgadoras dos se—
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guintes conCursos: 1) Fundamentos da Comunicagao, DE, 01(uma)vaga, con
forme Edital n9 122/91: Joao Vianney Campos de Mesquite (UFC-Presiden
te), Wellington José de Oliveira Pereira (UFPb), Othemia Porfirio Go-
mes (UFRN), Suplente: Erotilde Honério Silva (UFC); posta em votagao,
a matéria foi aprovada por unanimidade; 2) para Professor Auxiliar,
Setor de Estudo: Comunicacao Impressa, DE, 01 (uma) vaga conforme Edi
tal n9 116/91: Geraldo Jesuino da Costa3(UFC-Presidente), Heitor Fa—
ria Guilherme (UFC-Aposentado), Wellington Jose de Oliveira Pereira
(UFPb),§Shplente: Francisco Souto Pauline; posta em votagfio, a maté—
ria foi aprovada por unanimidade; b) 0 Conselheiro 0rozimbo LeEo de
Carvalho Neto relatou a matéria aprOVada pelo Departamento de Psicolo
gia em reuniao do dia 18. 03. 92, referente a indicagao dos docentes pa
ra comporem as Comissoes Julgadoras dos seguintes concursos: 1) para
Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Psicologia Organizacional: Gro—
zimbo Leia de Carvalho Neto (Adjunto-UFC-Presidente), Ant6nio Caubi
Ribeiro Tupinambi (Assistente—UFC) Jfilia Issy Abraao (Dra. UnB), Su-
plentes: Cézar Wagner de Lima Géis? «Assistente-UFC), Yang Yeh Fon
Ferreira (Psicéloga—Diretora do Nucleo de Planejamento de Recursos Hu
manos-UFC); posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade;
2) para Professor AuxiliarJSetor de Estudo: Psicometria: Maria da Pe-
nha Coutinho (Adjunta—UFPb-Presidente), Hartmut Gunther, (Ph.D—UnB),'
Célia Leite JulifiosXAdjuntavUFE)}>Suplentes: Sandra Eli Bachiega (Ag
sistente-UF€)Q Regina Célia Cardoso EsteveSQAdjunta-UFC); pasta em v2
tagao, a materia foi aprovada por uaanimidade. c) A Conselheira Maria
Rita Costa Balsells apresentcu nova indicagao Feita pelo Repartameg
to de Letras Vernéculas dos docentes: Mario Roberto Lobuglio Zégari
(Adjunto-UFJFoPresidents), Jose Ferreira de Maura (Adjusto-UFC), Pau-
lo Mosanio Teixeira Duarte (Assistente—UFC}, Supientes: lvone de Lucg
aa Figueiredo (Adjunta-UFPb), Maria do Socorro Aragao (Adjunta—UFPb),
Jose Lemos Monteiro (Adjunto — HFC), Coema Escércio Damasceno (Adjun-
ta - UPC), para comporem a Comissao Julgadora do concurso para Profeg
son Auxifiar, DE, 9| (uma) vase, no Setor de Estudo: Lgngua Portugqg
sa, conforms Editaf n9 27/92. A Professors Maria de Jesus de Sé Cor-
reia pediu a palavra para dizer de sea constrangimento na éftima reun
siao deste Conselho, no die l8.03.92, quando 0 Departamento de Letras
Vernéculas indicou um membro da UECE que foi preterido, com a exiggg
cia de ser indicado um docente de outro Estado. 0 Professor Rene Bar-
reia argumentou que o Conselho do Centre adotou a politics de se tog
zen um professor do outro Estado, para camper as Comissaes Jo‘gadoras
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63.
var qua este princfpio fosse obedecido em todos os.concursos. Posta
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em votagao, a matevIa foI aprovada por unanamldade. d) A ConselheIra
Dulce Castelo apresentou nova indicagao Feita peia 0358 de Culture

9‘. ,."'BrItanIca dos docentes para comparem a ComIssao Julgadora do Concarso
para Pr_ofessor do IQ e 29 Graus, Classe E, Setor de Estudo: LIngua in
glesa, conforme Edita! 99 09/92, em decorrencia éa desistencia dedois
membros: Mariuce Oliveiré Repose Dantas (Mestre - UFPe-Présidente), -
Joao Jorge fiegueira {Mestre — QECE), Zaire Scares do Medeiros<Espeoia
lizagao * UFC - Aposentada), Sapiente: Marta Maria Leite Magalhaes -

VCHEC~ Aposentada); pasta em votagao, a materIa Foi aprovada por unaui
midade. e) A ConsefheIra Ivone CordeIro Barbosa apresentou nova indI-
cagao Feita pelo Departamento de CienCIas Sociais e FIiosofEa dos 42
centes para comporem a Comissgo Juléadora do Concurso para Professor
AuXIliar, Setor de Estudo: TeorIa e Metodologia da Historia, DE, 0!
(uma) vaga, conforme Edital n9 ll6/9l, pois um membro IndIcado em reu
nIao deste Conselho do dIa 06 G3 92 nao poderia comparecer: Manuel 32
mingos Neto (VISItante-Dr. QFC — Presidente), Ivone Cordeiro Barbosa
(Assistente — EFC); Antonio Jorge Siqueira (Doutor - UFPe),Soplentes:
Maria do Carmo Ribeiro Arafijo (Adjunta - QFC - Aposentada) e Francis
co do Assis Santos de Oliveira (Afijunto

- UPC); pasta em votagao,a ma
terIa Foi aprovada por unanIMIdade. F) 0 Professor Dilmar Santos do
MIranda apresentou a Indicagao FeIta polo Departamento de Ciencias $2
cias e Fiiosofia dos decontes: André fiaguette (Titular - Dr. ~» QFC -
Presidente), Brena Augusto Sooto Motor Fontes (Adjunto — Dr. - UFAL),
Cesar BarreIra (Adjunto ~ Dr. - UFO), Sapientes: Eduardo Diatay Be-
zerra do Heoezes (TItular - Br. - UFC) e Charies MaPIe Joseph Seylier
(Adjunto Dr. - QFC) para GOMporem a Comissao Julgadora do concurso fig
ra Professor Adjunto; Setor de Estudo: Sociologia, conforme Editai n9
65/92;-posta em votaggo, a matéria F0? aprovada por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA. Homologagéo de Concurso do Professor.
I) 0 Professor Dilmar Santos de Miranda relatou a matéria apvovada pg
#0 Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, em reunigo do dia
24.03.92, referente so resuitado do concurso para Professor Auxiliar,
Setor do Estudo: Filosofia, conforme Edital n9 97/9l, para preenohi-
mento do 0! (uma) vaga. 0 Professor Diimar Miranda afirmou que 16(de~
zesseis) candidates se.inscreVeram, séado que apenas 06 (seis) compa-

. A O 0 ~ .receram a todas as provas. tendo srdo a saauin+p a n1=e¢.$.,9n-n c.
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rprimeiro lugar: José Maria.Arruoa de Souza - 86 (oitenta) pontos; s3
gundo ingar: 3930 Carlos Holanda Cardoso ~ 74 (setenta e quatro) pog
tos; José Gerardo Vasconceios — 73 (setenta e trés) pontos; :gqfirto
tugar: Raimundo do Nascimento Batista Landim ~ 70 (setenta) pontos;
quinto iugar: José Alexis Bezerra Leite - 60 (sassenta) pontos e sag
to Iagar: Yuri Calixto de Alencar ~ 60 (sessenta) pontos. Tendo em
vista este resultado, 0 candidate José fiaria Avrada de Souza Poi fig
dica&o_pe|o Departamento de Cigncias Sociais e Filosofia, oava con-
firatagao. Pasta a matéria em votagao, o resuftado do concurso F05 kg
mologado por unanimidade por este Conselho. 2) a) A Conselheira fig
via 69 Lourdes Arthaad rotates a matéria aprovada peio Departamento
de Letras Estrangéiras em reuniao do dia 23.03.92; referents ao re-
sultado do concurso para Professor Assistants, Setor de Estudo: In»
glés - Lingua e Literatura, 20 (vinte) horas; para preenchimento 6s
0i“(ama) vaga, conforms Editai n9 I06/9I. A Conselheira fiaria do #0:;
ardes Arthaud salientou qua concérreu apenas O! (uma) candidate, Lg
urdes Bornardes Gonga!ves,-aprovada pela Comissao Julgadora com 80
(oftenta) pontos, tendo o fiepartamento de Letras Estrangeiras indiqg
do~a para contratagao. Posta a matéria em votagao, o resultado do
concurso foi homoiogado per unanimidade por este Conseiho. b) A Con~
selheira Maria de Lourdes Arthaud relatou ainda a matéria aprovada
peio Departamento de Letras Estrangéiras, em reuniao do dia 23.03.92
referents a0 resuftado do concurso para Professor Auxiliar, Setor de
Estudo: lnglés - Lingua e Literature, DE, para preenchimento do 01
(uma) vaga.c§§9§hneé§@03 (trgs) candidatas; tendo side a ssguinte
a classificag‘ao final: p-rimeiro Logan: fig/iall‘ianfa Psixoto Farias
74 (setenta e quatro) pontos; Segundo lugar - Maria Fab?o!a Vascon-
los Lapes

- 66 (sessenta e seis) pontos; terceiro lugar w fiaria Clég
dia Lima d'Alge — 65 (sessenta e cinco) pontos. Diante dO‘"resulta

-

do., 0 Departamento de Letras Estrangeiras indicou a candidate Em;-
ifa Maria Peixoto Farias para contratagao. Pasta 3 matéria em votg
930, o resultado do concurso Foi homologadoor unanimidade por este
ConseJho. c) A Gonselheira Bulce Castelo relatou a matéria referents
a0 resultado do concurso para Professor fie 19 e 29 areas, CIasse B,
Sstor 6e Estudo: Lingua Ingiesa, para preenchimento de 0! (uma) fig
93, da Casa de Cu!tura Britanica, conforms Editai n9 08/92. Baas sag
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didatas so inserevaram e a ciassificagzo final Poi a segainte: phi
meiro [agar ~ Venetia Luzia S. Fontenele - 85 (oitenta e cinco) pen
tos; Nadja Leftao M. de P. Pessoa - 74 (setenta e quatro) pontos.8i
ante do resultado, a ComIssao Jufgadora indicou a candidate Venetia
Luzia S. Fontenele para contrataggo. Pasta 3 matéria em votaggo, o
reSuitado do concurso foi homo!ogado per unanimidade per este Goose
the.

TERCEIRA MATgalA. Prorrogagao de a?astaMento de docog
to. 0 Professor Dilmar Santos de Miranda relatou a matéria, esclare-
condo que 0 Departamento de Ciencias Sociais, em reuniao doa 38:32;
92, aprovou o pedido de prorrogagao de aFastaMento de interesse do
Professor Adjunto Joao Batista Arruda Poates, no perfodo de 01.03.92
a 01.07.92, a fim de concluir Tese de Mestrado em Sociologia Rural,
na Bniversidade Federal da Paragba. 0 Departamento escfarece que nao
havera necessidade de contratagao de professor substitute. Pasta em
votagao, a matevia foi aprovada per unanimidade.

euARTA MATéRIA. Licenga sabatica de Docente. o Conse-
lheiro Grazimbo Lego de CarValho Reta Peiatou a matéria aprovada pe-
lo Departamefito de Psicefogia em reoniéo de [8. 03. 92, referente a so
iicitagao do Licenga Sabatica, para o semestre letivo 1992. I, no pe
PIodo de 20 de abri! a 20 ée agosto de 1992, da Professors M a r I a
Isolde Castelo Branco Bezerra de Menezes, a FIm de que possa desen—
voiver seu piano do estudo sabre a "gravidez na adolescancia”. Pasta

n F. . u .em votagao, a materta FoI aprovada por unanImIdade.

QaINTA MATéRIA. Projeto de Extensso. 0 Professor Jun
MI Alves de OliveIra Filho apresentou novamente sen projeto de

vAn

extensao, coma havia side decidsdo em reuniao deste Conseiho, do die
06. 03. 92, intitulado "Curse fie GramatIca BaSIca da LIngua Ingiesa".0
Professor Juvencio ressaltau a que a.£JienteIa do curse Foi modifica
da,- ficando assim definida: para professoes e estudantes orsunéosodobv
instituigoes de ensino publico munIpal, estadual e federal que com
provem haver estudado ingles durante um (OI) semestre. 0  P“i""
JuvenCIo acrescentou aindauque ate aqueie momenta ja haVIa 34 (trIn
{in 9. nuaé'nn‘ tum-nib,”-
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Posts em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

SEXTA HATfiREA. a) Curso de Especsa: zzag‘éo em Tradug‘éo
do Lingua Aiemg. Como havia sido decidido na Gltima reunigo deste
Conselho, do die 38.03.92, 0 Curso de Especiatizagéo em Traduggo do
Alemgo voltou a ser epreciado. A PrOFessora Tereza Callado relatou a
matéria, tends mencionado o corps decente com a respectiva tituia—
ggo: Kerstin Kippenhan (mestre-HFC-coordenadora do curse), Tereza de
Castro Caifado (mestre — BFC), Eiizabeth Weiss (mestre

- Universiqg
do do Viena), Mary Snell Hornby (doutora — Universidede do Viena); e
outros professores visitantes a combiner com o DAAD e a Institute og
na Formaggo do Tradutores e lntérpretes da‘Universidade de Viena. A
Professors Tereza Callado ressalfiou que as disciplines foram alterau
das, quanta a sua terminoiogia, com a orientagao dos PPOFBSSOPeSIAflz
Tavares Junior 5 Teoberto Landim, Ficando assim definidas: Teoria da
Tradugao, Lingua Alema (I,II,III,IV), Tradugao Cementada l-IV, Estuu
dos do Alemgo Cientffico, Linguagem Técnica I e ll, Cuitura e Civili
zagéo dos Pafses de Lingua Alemg, Traduggo e Estifo; Estratégias da
Discussgo‘ Pasta em votaggo, a matéria F0? aprovada per unanimidade.
b) Corso do ESpecializaogo em Historia. A Conselheira lvone Cordeiro
Barbosa relatou a matéria aprovada peio Departamento de Ciancias So~
ciais e FilosoFia em reunigo de 24.03.92, referents ao projeto do im
plantagéo do Curso de Especiaiizaggo em Histéria sob o tituio ”Gags
toes Teoricas Metodologicas”, coordenado pela ProFessora Maria do
Carma Ribeiro Arafijo. 0 curse em questgo realizar-se—é no perfodo
de 0|.02.93 a [8.07.94, cootaré com 30 (trinta) vagas e destinanse a
graduados em Historia;-professores de Cursos de Histéria e 5 r e as
afins. 0 curse objetiva: a) Bar ao atuno a instrumentalizaggo teé~
rica e metodoiogica com a qua! poderé pensar sabre a sua prética png
fissiona! e desenvoiver procedimentos e reflexoes relatives 3 produ~
goo do conhecimento s so ensino da Historia; b) Prepioiar umé reFIe—
330 critics sabre questoes que enVoivem os pressupostos da historig
grafia contemporanea; e) Envolver o aluno no trabalho do pesquisa
histories e do ehsino da Histéria. O curso teré duraggo de d o is
anos com uma cargo letiva de 360 horas; distribufda em quatro moq§
los semestrais com noventa horas-aula coda um e um perfodo de auto-

. m u I I .—tnstrugao, que nao sera computado na carga horarla. 0
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processo de avaliagéo lever; em qonta o dupio critéria de assiduidg
de a aproveitamento. No decorrer do curse, o aluno deveré desenvql
ver um projeto de pesquisa que serg acompanhado peia Coordeaadcra do
Curse e pelos professores do Curso de Histéria. A realizagéo do pro-
jeto e sua aprovaggo pelos professores é condiggo essencial para Que
o aiuno tenha diveito ac certificadé de conclflsgo. 0 corpo docente
seré constitufdo per: Déa Ribeiro Feaelon (Doutora-PuC/SP), Antanio
Montenegro (Boater - flFPe); Maria do Carma Ribeiro Araéjo (Mestré -
UFC ~7Aposentada), Terezinha Vieira Correém,(fiestre - HFC - Aposenfig
da), Duice fiaria P. Camargo (Doutora - RNICAMP), Heloise F. Cruz(MQ§
tre - PUG/SP), Marco Antonio da Siiva (Doutorh - ESP), iara A o u m
Koury (Doutora - PMS/SP), Haria Autonieta Antonecci (Doutora ~ PUC/
SP), Pedro Paulo Funari (Doutor - USP). Serge ministradas as segu3n«
tes disciplines: Madulo L - Técnicas de Comunicaggo Cientffica; F512
Sofia, Teoria, Hétedos e Técnicas em Histéria; Histéria e Hemaria;
Mééulo.Ll - Tendgncias da Historiografig Contemporanea; Histéria;fi§f
qiaig; Histéria e Linguagens; Médulo _|_1_:_ ~ métodos e Técnicas de Erasin-
no I; Métodos e Técnicas de Ensino II; A Histéria através das Fontes
n39 tradicionais; Médqio 11 - Cotidieno e Cuitura flrbana; Trabalhe,
Controle Social. Finda a explanaggo Feita pela Consefheira lvone n
deiro Barbosa, o Prafessor René Barreira abriu as discussges. O 093
seiheiro Teoberto Landim iadagou quem Financiaré o curse, haja via
ta que o corpo docente é composto de professores de outros Estados.
A Conselheira lvone Barbosa acrescentou ser a CAPES, o érgao finan»
eiador. 0 Conseiheiro Orozimbo Lego de Carvalho Nate sageriu a vin-
da de professores do Rio de Janeiro 9 de outras insfiituigaes de sag;
no de 830 Paulo. Pasta em votagéo, a matéria Foi aprovada per unani-
midade.

Outros Assuntos. 0 Professor René Barreiha referiu-
-se 3 recente matéria divuigada n9 Jornal 0 Povo, no dia 22.03.92;
sobre o desmembramento do Centre de Humanidades em Facaldades, dizqg
do que a questEo precisava ser aproFundada a nfve! do Conselho de
Centre. Continuando'Falou de sua intenggo em manter intercambio cam
as Universidades do Nordeste. Lembrou a necessidade de se eiaborar
um prejeto objetivando um eacontro semelhante a reuniéo anual darSo-
ciedade Brasiteira para o Prograsso da Cigncia, apertunidade em que
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A Professera fiaria de Jesus de 8% Correia pediu esclarecimento sabre

c éncaminhameato da proposta ée regimento do Hasleo de Estudos Egg

critivos de Lingua Portuguesa {NEBELP), de interesse do Departamento

de Letras Vernéculas; par n30 ter side apreciada nesta reunfgo. 0

Professor René Barreira esclareceu que a regimento de um Nécleo $3

deveria ser apreciado pelo Conseiho de Centre apés sua criagEo peio
, q o ’ o ’ w ’ i U”

Conseiho Universttaruo, remetenéo a materta para uma proxyma P3391301

’fim seguida, o Consefheiro Casemiro Silva Meta faiou de sua recente

viagem 3.530 Paulo, ende manteve contatos com a Escefa de Comunica-

ggo e Artes e a Editora da Universidade ée SEO Pauio, que demonstfig

ram interesse em manter intercgmbio com a Universidade Federai<k30§g

r5. Prosseguindo, a estudante Lazianne Lins pediu a pafavra para ma-

nifestar sua preocupaggo quanta a0 sistema de matrfcula, dizendo que

a matéria estava passando deSpercebida. Admitié qua existia uma pofi

tica norteando o sistema de matricula; qué a Pré-Reitoria de Gradqg

ggo havia criado o IRA (Indice de Rendimento Académico), isto é,a {i

da curricular d9 aluno, onde aqueie estudante que tam tide um methor

fiendimento escolar teré prioridade diante éo aluno reprovado. Aéresw

canton que o Diretério Centre! des Estudantes centestaré este siste~

ma, tendo ressaltado que estas decisSes n30 estEo passando no Cansea

Ibo derEnsino, Pesquisa e Extensgo, estéo sendo decididas a nfvei da

Pré-Reitoria de Graduaggo, princfpio que contraria a iniciativa‘ de

se pensar na "Universidade:kno 2.900”. Considerou mais uma vez que

era uma questgo polftica, sendo as decisaes tomadas de cima para bqi

x0. 0 Conseiheire Teeberto Landim endossou as palavras da estudante

Luizianne Lins, afirmando qUe desde a discussao do projeto de pesqui

53 da Professora Zoya Freire sabre "Tempo de Formaggo e Evasgo na

Universidade Federal do Cearé", devia-se qaestionar a razao destaewg

530. 0 Professor René Barreira ponderou que o trabakho da Professors

Zoya Freire é realmente quantitativo e que deveria'ser discutido a

Rive! de Departamento e de curso; para um melhor aprofundamento.”.;fi_

Conseiheira Giéria Diégenes afirmou qué a pe$quisa da ProfessoraZbya

Freire e a matrfcuia podem ester vinculadas; acrescentoa ainda que

o Curso de Ciéncias Sociais estaré, no ate da matrfcala,qycgbli§§§dé

um questionério com indagagges sabre a Vida do aluno. O Conselheiro

Teoberto Landim pediu a paiavra para dizer que havie necessidaée"de

ea anaeflénanaardaclaracao do Pressdente da Demissao Coerdenadora do
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Vestibuiar (CCV) que se dIzia Favoréve! so fechamento de alguns curb
sos. Nada mais havendo a tratar o Senhor Diretor deciarou encerrada a
sagsao, da qua! ea, Maria Nazare de Oliveira Leda, na qualidade de se
cretaria, lavrei a presente Ate, que depois de lids, vai asstnada par
mim e pelos presentes...
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