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ATA 002/2016
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Conselho
Superior, na Sala dos Conselhos, Reitoria da UNEAL, na cidade de Arapiraca, às 9h,
presidida a sessão pelo Prof. JAIRO JOSÉ CAMPOS DA COSTA, Presidente deste
Conselho. Contou com a presença dos Conselheiros Titulares: MARIA HELENA DE
MELO ARAGÃO, CRISTIANO CÉZAR GOMES DA SILVA, REINALDO SOUSA,
REJANE VIANA ALVES DA SILVA, MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS,
ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA, ROBERTO CÉSAR ALVES CORREIA,
INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS, SANDRO GUEDES FERNANDES, DHIEGO
ANTONIO DE MEDEIROS, ODILON MÁXIMO DE MORAIS, VALÉRIA MARIA LIMA
CAMPOS, JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO, MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO,
LEONARDO SENA DO CARMO, GILVANIA DOS SANTOS, CLEYTON DE ALMEIDA
ARAÚJO, THAYAN CORREIA DA SILVA, EDILSON RIBEIRO DA SILVA, LARISSA
MARIA RAMOS DOS SANTOS e os Conselheiros Suplentes: MARIA DO CARMO
CARNEIRO, ROBERTO CALABRIA GUIMARAES DA SILVA, DAVID DOS SANTOS
ROCHA, RAFAEL DE LIMA SILVA, ALEZY OLIVEIRA LIMA, SÉRGIO ROGÉRIO
OLIVEIRA DA SILVA, LAEDSON SILVA SANTOS. O Presidente do Conselho, Prof.
Jairo declarou aberta a sessão com a leitura da ata do dia vinte e quatro de fevereiro do
ano de dois mil e dezesseis. Após a leitura e com algumas sugestões, a ata foi
APROVADA POR UNANIMIDADE. Logo após a aprovação, o Presidente do Conselho,
Prof. Jairo inicia os informes e passa a fala ao conselheiro Reinaldo. O conselheiro
Reinaldo informa que será lançado pela PROEXT um edital para estagiários; avisa que na
próxima segunda-feira acontecerá a assinatura do Termo de Bolsa Alimenta para os alunos
do Campus I. Fala que em breve acontecerá a seleção para monitores e alunos para o PréUNEAL, que agora é chamado de Pré-Enem; informa ainda que em junho a PROEXT
estará fazendo uma chamada pública para o curso de extensão e que será iniciado a partir
de agosto e caso algum professor tenha interesse em ofertar algum curso em horários
alternativos, terá que submeter sua proposta através do link que estará disponível na
página. O conselheiro Cristiano informa que está acontecendo a seleção para o doutorado
em Letras, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, onde serão
disponibilizadas 15 vagas exclusivas para docentes da UNEAL. “Estamos tentando conduzir
duas novas propostas de mestrado para a UNEAL, uma será para o Campus I e na área de Ciências
Biológicas e a outra, para o Campus II, na área de Zootecnia. Quanto ao Polo Tecnológico
Agroalimentar, eu e Leandro, que é o assessor de projetos da PROPEP/UNEAL, visitamos a
__________________________________________________________________
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro.
TELEFAX (82) 3539-8083 - CEP: 57312-270 – Arapiraca-Alagoas

1

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS-UNEAL
CONSELHO SUPERIOR-CONSU
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2016.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

incubadora de empresas da UFAL e foi uma reunião muito proveitosa. Espero que no futuro
possamos ter uma assessoria de empreendedorismo e que façamos nossa própria empresa, e que ela
gere emprego e renda. E que os nossos alunos e pesquisadores criem novos produtos para serem
lançados no mercado. Quanto a Secretaria de Agricultura de Arapiraca, a parceria está sendo
formalizada, em relação a limpeza e a utilização de tratores dentro do Polo e também a Secretaria de
Estado, através de Álvaro Vasconcelos que está nos dando apoio além da FAPEAL. Na primeira
quinzena de maio será lançado um edital para que os docentes possam utilizar as instalações do
Polo. Em relação ao nosso mestrado em Dinâmicas Territoriais e Cultura será lançado na segunda
quinzena o edital e as aulas iniciam em agosto. O conselheiro Júnior Pinheiro fala que
aconteceu uma vigília contra o projeto de lei da Escola Livre e que contou com a presença
de docentes e discentes da UNEAL e de outras instituições. Informa que o DCE entrou em
contato com a UNE e UBES nacional para entrar com pedido de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) devido ao projeto de lei ferir diretamente a liberdade de
ensino e de expressão do professor. Avisa que na página do Facebook do DCE possui um
abaixo-assinado e que o intuito é de recolher o máximo de assinatura possível para levar
até o STF. A conselheira Larissa fala que é uma honra ser conselheira do CONSU e espera
contribuir para a Universidade. Informa sobre a Semana Social de Contabilidade, que será
realizada de 10 à 13 de maio, será sediada na igreja dos Mórmons, em São Miguel dos
Campos. “E para que não ocorra evasão dos discentes, o colegiado decidiu que na semana do evento
o discente que não quiser participar das palestras terá um professor de plantão por noite para
ministrar sua aula. Em nome do coordenador, quero convidar o Reitor e com isso institucionalizar o
evento”. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo informa que a sessão ordinária do CONSU
está sendo transmitida pela Universitária Rádio Web; fala ainda sobre a ação organizada
pelo curso de Ciências Contábeis que está acontecendo no Centro Administrativo da
Prefeitura de Arapiraca que visa auxiliar o público a elaborar a declaração de Imposto de
Renda de Pessoa Física, no modo simplificado. Parabeniza o coordenador do curso, o
professor Anderson Barros, pela iniciativa da ação e também por está organizando o
escritório de Práticas Contábeis. Informa que foi solicitado um assento para UNEAL no
conselho da FAPEAL. Terminado os informes, o Presidente do Conselho, Prof. Jairo faz a
leitura dos pontos de pauta: 1. Processo n.º 4104-667/2016-Solicita a revogação da
Resolução de Pós-graduação; 2. Processo n.º 4104-897/2015-Proposta de Estatuto da
Universitária Rádio Web; 3. Processo n.º 4104-1369/2014- Regimento Interno do PIBID; 4.
Processo n.º 4104-1832/2014-Solicita concessão de título de Doutor Honoris Causa ao
escritor moçambicano Mia Couto. Logo após a leitura dos pontos de pauta, o Presidente
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do Conselho, Prof. Jairo explica que em conversa com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pósgraduação, professor Cristiano, tiveram um outro encaminhamento, e ao invés de revogar
a resolução e a instituição ficar sem nenhuma legislação, será retirado o primeiro ponto de
pauta e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação terá 15 dias para que seja elaborada
uma nova resolução. Sendo assim, passa para o segundo ponto de pauta: 2.Processo n.º
4104-897/2015-Proposta de Estatuto da Universitária Rádio Web e passa a fala ao
professor Francisco Soares que foi o idealizador e quem coordenou neste primeiro
momento. O professor Francisco Soares faz a leitura de um e-mail de um aluno
parabenizando a Rádio. Fala ainda que a segunda maior audiência da rádio é nos Estados
Unidos, seguido por Israel, Colômbia; são brasileiros que estão nesses países e que estão
ouvindo. Fala que uma das grandes dificuldades no Estado de Alagoas é a questão da
conectividade. Fala que assim que os 10 megas da Rede Nacional de Pesquisas, na
UNEAL, estiverem disponíveis no Campus I, “entrarei em contato com o professor
Reinaldo e criaremos um projeto da TV Universitária e nossas reuniões, defesa de
memorial, palestras, serão transmitidas com vídeo”. Faz a leitura da síntese do projeto que
está disponível na página da UNEAL e diz que a UNEAL é a única institucional do Estado
de Alagoas que tem uma Rádio Web. O Assessor de Comunicação da UNEAL, Carlos
Alberto faz a leitura de toda a minuta do Regimento do Estatuto da Rádio Web. O
professor Francisco Soares explica que a operacionalização tem um custo e que
conseguiram um financiamento por 2 anos. “Nós fizemos a locação do streaming e contratamos
um provedor e ele que fornece a possibilidade transmissão e também do site e mais o software de
gerenciamento da programação”. O conselheiro Roberto Calabria propõe que o art. 3º deverá
ficar com a seguinte redação: “Art. 3º-Poderá agregar-se às atividades da Universitária Rádio
Web qualquer pessoa integrante da comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Alagoas, e
em consonância com os seguintes artigos: art. 3º, inciso IV e art. 5º, inciso VIII da Constituição
Federal”. No art. 13, propõe que seja ser colocado “metade mais 1”, ao invés, de “(...)mais da
metade dos membros”. Ainda no art. 13, propõe que fique com o seguinte trecho: “Em caso de
empate nos processos de votação caberá a Diretoria Executiva o voto qualificado para o desempate”.
O Assessor de Comunicação da UNEAL, Carlos Alberto explica que no art. 13, antes
estava “50% mais 1”. Mas, por recomendações e orientações da Coordenação Jurídica ficou
o termo “mais da metade”. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em votação as
propostas do conselheiro Roberto Calabria em relação aos art. 3º e art. 13, no que trata a
questão do desempate. As propostas foram APROVADAS POR UNANIMIDADE. O
conselheiro Roberto César recomenda que no Capítulo IV ele tenha uma denominação e de
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acordo com o regimento é necessário que tenha. Fala que o novo órgão está sendo
vinculado a PROEXT e sugere que tenha uma rubrica específica para os gastos. O
conselheiro Sérgio Rogério informa que a partir capítulo 10 está como ordinal e é preciso
colocar como cardinal. “E pelo que pude perceber não tem o art. 13, já passa para o art.14”.
Solicita esclarecimento em relação aos art.15 e art.16 já que eles possuem o mesmo teor. O
Assessor de Comunicação da UNEAL, Carlos Alberto informa que em relação ao art. 13,
será feita a correção e recomenda que os art.15 e art.16 sejam unificados. O conselheiro
Júnior Pinheiro parabeniza o Assessor de Comunicação, Carlos Alberto, pelo trabalho à
frente da ASCOM e da Universitária Rádio Web. Propõe que no art. 6º, inciso IV, seja
suprimido o seguinte trecho: “desde que o mesmo seja integrante da Diretoria em exercício de
mandato.” Ficando com a seguinte redação: “art. 6º, inciso IV- Corpo discente, com um
representante indicado pelo Diretório Central dos Estudantes da UNEAL”. Propõe que no
art. 21, alínea “a”, o convite também possa ser solicitado pelas entidades representativas
da instituição. Pergunta como ficará a parte orçamentária e a vinculação e não entendeu
porque ela ficará ligada a PROEXT e não a ASCOM. O conselheiro Reinaldo explica que a
Universitária Rádio Web apesar de ser um veículo de informação, é uma prestação de
serviços para a comunidade em geral. O conselheiro Roberto César explica que assessoria
não pode criar órgão. “Ela não possui hierarquia funcional”. O Assessor de Comunicação da
UNEAL, Carlos Alberto explica que a Universitária Rádio Web é uma célula da ASCOM,
assim como TWITTER e a conta no WhatsApp. Fala ainda da importância da criação do
cargo de radialista no próximo concurso para técnicos da Instituição. O Presidente do
Conselho, Prof. Jairo coloca em votação as propostas do conselheiro Júnior Pinheiro. As
propostas foram APROVADAS por UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, Prof.
Jairo coloca em votação o Regimento Estatuto da Rádio Web. Regimento APROVADO
POR UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo passa a presidência para a
conselheira Maria Helena. A Presidente interina, professora Maria Helena passa para o
terceiro ponto de pauta: 3. Processo n.º 4104-1369/2014- Regimento Interno do PIBID e
passa a fala a professora Maria José de Brito para que a mesma explique o processo. A
professora Maria José de Brito inicia a leitura do processo do Regimento do PIBID e logo
após solicita que a conselheira Maria do Carmo continue com a leitura. A Presidente
interina, professora Maria Helena passa a presidência ao Presidente do Conselho, Prof.
Jairo. O conselheiro Roberto Calabria propõe que no art. 26, inciso V, seja colocada
“ausência injustificada, ficando com a seguinte redação: “Ausência injustificada nas
reuniões do PIBID/UNEAL por três momentos consecutivos”. O Presidente do Conselho,
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Prof. Jairo coloca em votação a proposta do conselheiro Roberto Calabria. Proposta
APROVADA por UNANIMIDADE. O conselheiro Thayan pergunta se a proposta de
regimento se enquadra na portaria n.º 046/2016 da CAPES. Caso o regimento se enquadre
na portaria, existem alguns erros. No art. 10, está com o seguinte texto: “São requisitos
para ocupar o cargo de coordenador institucional e coordenador de área de gestão de
processos educacionais” e de acordo com a nova portaria, não terá mais a presença da
“gestão de processos educacionais”. No art. 12, inciso II, está com a seguinte redação:
“Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério da educação básica”, esse
inciso de acordo com a portaria não é mais exigido. Em relação ao inciso IV, do mesmo
artigo, que tem a seguinte redação: “Ser selecionado pelo PIBID/UNEAL através de
Edital”. De acordo com a nova portaria, quem irá selecionar é a Escola e não mais o
PIBID. A professora Maria José de Brito explica ao conselheiro Thayan que a proposta se
enquadra na Portaria n.º 096/2013 e explica que o programa será readaptado por conta da
nova portaria. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo diz que a nova portaria traz uma
série de elementos que entram no nível de discordância extrema por parte da comunidade
acadêmica e todos os envolvidos. Fala que durante o Fórum da ABRUEM que acontecerá
em Pirenópolis, em Goiás, irão discutir e se juntar para se contrapor em relação a portaria
que traz sérios problemas de cortes, enxugamentos e reestruturação do programa. O
conselheiro Cristiano propõe que no art. 11, inciso IV, seja acrescentado ao final o
seguinte trecho: “...na UNEAL”, ficando com a seguinte redação: “Ser docente e estar em
efetivo exercício das atividades do magistério no ensino superior na UNEAL”. O
Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em votação a proposta do conselheiro
Cristiano. Proposta APROVADA por UNANIMIDADE. No art. 13, inciso V, propõe que
seja alterada a sua redação, para que o aluno não acumule mais de 1 bolsa. O conselheiro
Roberto Calabria propõe que seja acrescentado ao final a palavra: “...outros”, ficando com
a seguinte redação: “Não receber bolsa de órgãos de fomento municipal, estadual e/ou
federal e outros”. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em votação a proposta do
conselheiro Roberto Calabria. Proposta APROVADA por UNANIMIDADE. O
conselheiro Cristiano pede esclarecimentos a professora Maria José de Brito em relação ao
art. 29 e se a PROGRAD participa ou apenas é informada. O conselheiro propõe que a
PROGRAD tenha papel decisório. Depois de algumas discussões, ficou com a seguinte
redação: “art. 29. Casos não previstos por este Regimento Interno serão resolvidos pela
CPAP/PIBID/PROGRAD/UNEAL”. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo coloca em
votação. Proposta APROVADA por UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, Prof.
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Jairo propõe que em relação aos questionamentos do conselheiro Thayan, aguardem o
desenrolar da narrativa da relação entre o Governo Federal e as Universidades, os Órgãos
e Associações de Reitores e o que irá resultar. “Se por acaso depois do desenrolar junto ao
Governo Federal, essa resolução ficar incongruente por causa da nova portaria, faremos as devidas
alterações no que for necessário na resolução. Porém, no momento é importante que a gente regule
nosso Regimento Interno do PIBID”. Terminada as discussões, o Presidente do Conselho,
Prof. Jairo coloca em votação o Regimento Interno do PIBID. Regimento Interno do
PIBID foi APROVADO por UNANIMIDADE. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo
passa para o quarto ponto de pauta: 4. Processo n.º 4104-1832/2014-Solicita concessão de
título de Doutor Honoris Causa ao escritor moçambicano Mia Couto e explica que o
processo foi aberto em 10 de dezembro em 2014 e seguiu toda a tramitação necessária, foi
aberto pelos alunos do Núcleo de Estudos Africanos da UFAL, oriundos do PEC-G e em
comum acordo com o professor da UNEAL, Edson Bezerra. Informa que no processo
consta toda a ficha do homenageado. “É indiscutível em matéria de mérito, é um grande autor.
E com seus escritos literários deu uma grande contribuição as Letras internacionais. Os alunos
também solicitaram a concessão do título pela UFAL, pensando em fazer um grande momento para
a entrega do título conjuntamente entre as duas Universidades. A UFAL já apreciou e indeferiu o
mérito pelas questões colocadas lá e que não vem ao caso porque aqui é uma outra instituição. Diz
ainda que com a ausência do professor Edson Bezerra, vai se restringir apenas a fazer a
leitura do processo e logo após colocará em discussão”. O conselheiro Roberto Calabria
fala que seria interessante ter acesso ao motivo pelo qual a UFAL negou o processo,
porque já embasaria o voto. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo diz que seria necessário
ler a ata da sessão do conselho superior da UFAL e que no momento isso não seria viável.
O conselheiro Roberto Calabria pergunta quantos títulos de Doutor Honoris Causa a
UNEAL já conferiu. O Presidente do Conselho, Prof. Jairo explica ao conselheiro Roberto
Calabria que foram conferidos 10 títulos. “Foi uma cerimônia muito bonita e já colhemos vários
dividendos com aqueles títulos”. Fala que no dia 10 de agosto, será realizada a concessão dos
4 títulos aos geógrafos e que todos os membros titulares deverão participar, todos estarão
vestidos com vestes talares. Fala ainda que estava negociando a vinda do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva para entrega do título de Doutor Honoris Causa, porém depois da
crise que sucedeu no país, as negociações foram suspensas. O conselheiro Sandro Guedes
se sente contemplado na fala do conselheiro Roberto Calabria. O Presidente do Conselho,
Prof. Jairo passa a presidência para a conselheira Maria Helena. A Presidente interina,
professora Maria Helena passa a fala para o professor Jairo que faz a leitura de todo o
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processo. O conselheiro Reinaldo diz que leitura do processo mesmo que não tenha sido
feita pelo propositor é esclarecedora, o currículo é incontestável e também o respeito que
se tem a nível de Academia Brasileira de Letras. “E não devemos entrar no mérito da UFAL
porque parece que a questão da UFAL é mais uma questão particularizada de quem propôs do que
do professor homenageado. Precisamos tomar cuidado com o preconceito e o eurocentrismo e
americanismo do norte que a gente tende a ter. Homenagear nesse momento um professor da África
é dá voz aos intelectuais que historicamente em nível mundial são menos valorizados. A UNEAL
dará um salto fortíssimo em relação a cultura e nós temos um costume de quando se fala em um
intelectual norte americano ou europeu já se pensa nos de ponta e quando se fala em um intelectual
africano a gente tende a questionar. A UNEAL ao fazer essa homenagem sairá na frente mais uma
vez em relação as políticas de afirmação como ela tem feito e é do seu perfil histórico”. O
conselheiro Sandro Guedes solicita que os processos sejam enviados para os e-mails do
conselheiros com maior antecedência. “Estamos recebendo o material na véspera da sessão e é
preciso ter esse cuidado”. O conselheiro Dhiego diz que compartilha das preocupações e
principalmente em relação a organização. “Lembro quando estive aqui para fazer a defesa da
concessão do título de Doutor Honoris Causa aos 4 geógrafos, o conselheiro na época, José Carlos,
solicitou que os processos fossem encaminhados com maior antecedência e não apenas a pauta,
principalmente em se tratando de concessão de títulos Doutor Honoris Causa. Parabeniza a
UNEAL e a gestão pela atitude nobre pelas concessões dos títulos, porque se não é a Universidade
capaz de reconhecer a contribuição e nobreza de determinados mestres não é o mercado que vai fazer.
Cita a observação do conselheiro Roberto Calabria da importância do acesso ao processo da UFAL,
mas a ausência do processo em nada inviabiliza a possibilidade de ser votado. O professor Edson
deveria estar presente para apresentar o trabalho, mas que bom que o professor Jairo o fez”. O
conselheiro Júnior Pinheiro faz a leitura do parecer da Câmara de Legislação e NormasCLN. Cita a Resolução n.º 009/2011 e diz que apenas membro do Conselho Superior ou
conselho de classe que podem abrir processo sobre menção honrosa. Fala que não tem
assinatura do proponente. E informa que o parecer da CLN foi indeferido. “É interessante
que sejam feitos os ajustes formais, e inclusive o professor Jairo que abriu o processo poderia assinar
como proponente e para que ninguém venha discutir a legalidade desse processo”. O conselheiro
Roberto Calabria propõe que o processo seja aprovado com ressalvas e que volte para a
CLN para consertos. O professor Jairo explica que as câmaras emitem pareceres de
deferimento ou indeferimento e o Conselho Superior é soberano para acatar ou não.
Terminada a discussão, a Presidente interina, Professora Maria Helena coloca em votação
a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao escritor Mia Couto. Concessão
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APROVADA POR MAIORIA. A Presidente interina, Professora Maria Helena passa a
presidência ao professor Jairo. Nada mais havendo a tratar , o presidente agradece a todos
e declara encerrada a Sessão Ordinária e foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Ana
Cláudia Silva de Oliveira Rocha, Secretária Executiva, pelo presidente do
CONSU/UNEAL, Prof. Me. Jairo José Campos da Costa e demais conselheiros presentes.

Prof. Me. Jairo José Campos da Costa
Presidente do CONSU/UNEAL

Ana Cláudia Silva de Oliveira Rocha
Secretária Executiva da CONSU/UNEAL
CONSELHEIROS TITULARES:
MARIA HELENA DE MELO ARAGÃO_________________________________________
CRISTIANO CÉZAR GOMES DA SILVA ________________________________________
REINALDO SOUSA __________________________________________________________
REJANE VIANA ALVES DA SILVA ____________________________________________
MARIA DO CARMO DUARTE DE FREITAS ____________________________________
ADRIANA ROCELY VIANA DA ROCHA _______________________________________
ROBERTO CÉSAR ALVES DE CORREIA _______________________________________
INALDA MARIA DUARTE DE FREITAS _______________________________________
SANDRO GUEDES FERNANDES _____________________________________________
DHIEGO ANTONIO DE MEDEIROS___________________________________________
ODILON MÁXIMO DE MORAIS ______________________________________________
VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS ____________________________________________
JÚNIOR PINHEIRO DE ARAÚJO _____________________________________________
MELQUI ZEDEQUE LOPES RIBEIRO _________________________________________
LEONARDO SENA DO CARMO ______________________________________________
GILVANIA DOS SANTOS ____________________________________________________
CLEYTON DE ALMEIDA ARAÚJO ____________________________________________
THAYAN CORREIA DA SILVA _______________________________________________
EDILSON RIBEIRO DA SILVA ________________________________________________
__________________________________________________________________
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LARISSA MARIA RAMOS DOS SANTOS ______________________________________
CONSELHEIROS SUPLENTES:
MARIA DO CARMO CARNEIRO ______________________________________________
ROBERTO CALABRIA GUIMARAES DA SILVA _________________________________
DAVID DOS SANTOS ROCHA_________________________________________________
RAFAEL DE LIMA SILVA _____________________________________________________
ALEZY OLIVEIRA LIMA ______________________________________________________
SÉRGIO ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA _______________________________________
LAEDSON SILVA SANTOS____________________________________________________
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