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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO 1 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 2 

Aos nove dias do mês de dezembro de 2009, às quatorze horas, na Sala da Congregação da 3 

Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência do 4 

Senhor Diretor Paulo Cesar Montagner e com a presença dos seguintes membros:  DIRETOR 5 

ASSOCIADO - Paulo Ferreira de Araújo, COORDENAÇÕES: PÓS-GRADUAÇÃO – Antonio 6 

Carlos de Moraes, GRADUAÇÃO – Elaine Prodócimo (substituindo Mara Patrícia Traina 7 

Chacon Mikahil), EXTENSÃO – Ademir De Marco, DEPARTAMENTOS: DEAFA – José Irineu 8 

Gorla, DEL – Lino Castellani Filho, DEM – Helena Altmann. REPRESENTAÇÃO DOCENTE MS-9 

6 - Gustavo Luiz Gutierrez e Roberto Vilarta. MS-5 – Sérgio Augusto Cunha e Ricardo 10 

Machado Leite de Barros (suplente de Maria da Consolação Gomes Cunha Fernandes 11 

Tavares), MS-3 – José Júlio Gavião de Almeida e Orival Andries Júnior. REPRESENTANTES 12 

DISCENTES DE GRADUAÇÃO: Solange Braguieri Amusquivar e Juliana Cristina Barandão. 13 

REPRESENTANTE DISCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO: Ana Paula Cunha Pereira e Alexandre 14 

Rosas Batista. REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS: Selvino Frigo e Emerson 15 

Teodorico Lopes. Ausência Justificada de Miguel de Arruda e Mara Patrícia Traina Chacon 16 

Mikahil. Reuniu-se o Colegiado para tratar dos seguintes assuntos: I) ATAS: 62ª REUNIÃO 17 

EXTRAORDINÁRIA (28/10/09), 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (23/11/09) e 135ª 18 

REUNIÃO ORDINÁRIA (21/10/2009). Na Ata da 135ª ordinária, a Professora Helena 19 

Altmann solicita que na página 1, linha 36, seja corrigida a palavra “docente” onde consta 20 

“decente”. Na página 2, linha 25, incluir a disciplina EF 622 – Educação Física – Educação 21 

Infantil que também consta no edital de abertura do referido concurso. Professor Lino 22 

Castellani Filho solicita ajuste da sua fala na mesma Ata, página 1, linha 30, ficando da 23 

seguinte forma: Professor Lino Castellani Filho - comunicou sua participação no XVI 24 

Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, realizado em Salvador/Bahia, com a promoção do 25 

Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, simultaneamente foi realizado o III Congresso 26 

Internacional de Ciência do Esporte e o IV Foro Mercosul Latinoamericano de  27 

Educación Física, Deporte y Recreación, organizado pelo Foro Mercosur, 28 

com sede em Buenos Aires, Argentina. Em seguida, o Professor Paulo Cesar Montagner 29 

submete as três Atas à apreciação dos Senhores Conselheiros as quais foram aprovadas, com 30 

duas abstenções, respeitando a retificação solicitada na Ata da 135ª Reunião Ordinária. II) 31 

EXPEDIENTE – Professor Ricardo Machado Leite de Barros – destaca um assunto que não é 32 

de interesse geral e sim específico do Laboratório de Instrumentação para Biomecânica, que 33 

é a necessidade de espaço físico. Agradece o apoio e colaboração do Professor Paulo Cesar 34 

Montagner e de outros diretores. Ressalta a trajetória de reivindicações recorrentes do 35 

Grupo de Instrumentação para Biomecânica através de ofícios, iniciada em 1989. Informa que 36 

o LIB é fundamentalmente um laboratório de experimentação, portanto, necessita de espaço 37 

adequado para coleta de dados. Chama a atenção da Congregação, como última instância, como 38 

possibilidade de resolver dentro da FEF esse problema. Solicita ao Senhor Presidente que 39 

constitua uma Comissão emergente para reavaliação da questão de espaço físico da FEF. 40 

Prosseguindo, o Senhor Presidente passa a palavra ao Professor Ademir De Marco – ressalta 41 

que apesar de ser um assunto superado, acha importante destacar o documento do Item A da 42 

62ª Reunião Extraordinária da Congregação, com relação à pontuação dos requisitos exigidos 43 

para o Perfil MS-6 Titular, solicita que seja atualizado, pois, a tabela onde consta a sua 44 
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produção científica (pag. 2) está zerada. Registra a estranheza na ausência dos dados e 1 

solicita, ainda, uma orientação da Congregação para que esta informação seja substituída por 2 

outra corretamente preenchida. Professor Lino Castellani Filho – primeiramente externa os 3 

votos de felicitações à Professora Heloísa Helena Baldy dos Reis por ter sido contemplada no 4 

Edital Universal do CNPq, recentemente publicado. Em seguida, informa sobre o Projeto de 5 

Lei do Ato Médico, onde teve oportunidade de enviar aos colegas (por e-mail) documentos 6 

alusivos ao Projeto de Lei, que está tramitando no Senado Federal, é um assunto que já vem 7 

sendo motivo de análise há muito tempo, embora não dentro desta Faculdade. Informa, ainda, 8 

que está chegando o momento de um posicionamento final por parte do Congresso Nacional e 9 

entende que isso diz diretamente respeito à Educação Física e sua relação com a Área de 10 

Saúde, pensa que seria fundamental que a Faculdade de Educação Física se posicionasse e 11 

externasse publicamente a sua posição a respeito do assunto. Mesmo ciente de que assuntos 12 

tratados no Expediente não têm a prerrogativa de votação, solicita que haja a construção de 13 

situação onde seja permitido externar a posição institucional desta Faculdade. Professor 14 

Antonio Carlos de Moraes – comunica que antes de iniciar a reunião enviou aos docentes da 15 

casa dois endereços eletrônicos, um trata do documento de avaliação dos Programas de Pós-16 

Graduação e outro sobre Edital da Pró-Reitoria de Pesquisa que possibilita a vinda de 17 

Professor Visitante, o segundo, com o prazo até 31 de março de 2010 para envio de 18 

solicitações. Acredita ser uma oportunidade, pois, a concorrência é menor do que a verba 19 

destinada;  a chance de ser contemplado é bastante grande. Duas outras situações devem 20 

iniciar suas discussões na Universidade, uma é o PED A e a outra é referente um e-mail que 21 

começou a circular sobre autorias de trabalhos, a dúvida que sempre fica é, a autoria é do 22 

orientador ou do orientando? Esse assunto está na Procuradoria da Universidade e 23 

posteriormente virá às Unidades solicitando um posicionamento. Quanto ao PED A, informa 24 

que este é financiado por verba da Pós-Graduação, sendo uma categoria que a Universidade 25 

não tem uma verba destinada a ela. Atualmente, a Pós-Graduação da FEF têm uma cota de 26 

três bolsas e a perspectiva é que para o ano de 2010 caia para duas cotas, depois para uma, 27 

ou seja, o PED A será uma exceção. Por último, parabeniza o Professor Miguel de Arruda pela 28 

reprodução dos trabalhos do III Congresso de Ciência do Desporto, pelo valor da reprodução 29 

na mídia, inclusive a matéria do Professor Doutor Antonio Prieto Veloso, de Portugal, que foi 30 

publicada no Jornal da Unicamp. Parabeniza também o pessoal que se envolveu na realização 31 

do Congresso. Professor Paulo Cesar Montagner: expõe as seguintes informações: 1 – 32 

Parabeniza o Professor Sérgio Stucchi pela realização do torneio de Badminton. Ressalta que 33 

a Confederação Brasileira de Badminton situa-se em Campinas. E que este é um trabalho que 34 

o Professor Sérgio Stucchi começou há muitos anos atrás, com alguns alunos, e hoje o 35 

Badminton, no Brasil, tem a melhor qualidade do setor de trabalho na cidade de Campinas. 36 

Portanto, solicita que seja registrada a história de dedicação do Professor Sérgio Stucchi e 37 

também pelo Encontro que realizou no ano passado sobre dependência química, saúde e 38 

responsabilidade social, realizado na Faculdade de Educação Física. 2 – Reforça a fala do 39 

Professor Antonio Carlos de Moraes, parabenizando o envolvimento dos Professores e 40 

Funcionários que integraram a Organização da terceira versão do Congresso de Ciência do 41 

Desporto. 3 – Parabeniza o Professor Orival Andries Junior pela realização do I Duathlon 42 

Contra o Relógio em 14/11/09 e o Multiathlon realizado nos dias 06 e 07/11/09. 4 – No 43 

Congresso Nacional de Educação Física, realizado na Unesp, Bauru, o Professor Ademir De 44 
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Marco e os alunos Vinícius Barroso Hirota, Carlos Eduardo Lopes Verardi e Ana Paula da Silva 1 

Lobo, apresentaram o melhor trabalho, intitulado “Orientação Motivacional na modalidade do 2 

Basquetebol: um estudo piloto”, no formato de pôster. 5 – Também registra a substituição do 3 

Professor Ricardo Machado Leite de Barros pela Professora Maria da Consolação G. C. F. 4 

Tavares, como representante MS-5, e a presença da Professora Elaine Prodócimo 5 

representando a Coordenação de Graduação, em substituição à Professora Mara Patrícia 6 

Traina Chacon-Mikahil. Com relação a fala do Professor Ademir De Marco, justifica que as 7 

Comissões organizadas pela Congregação buscam informações em registros, portanto, o que 8 

deve ter ocorrido é, eventualmente, a ausência de informações no sistema. Consulta a 9 

Congregação, apesar de não ser uma matéria para votar, da possibilidade de substituição do 10 

documento incorreto, não só do Professor Ademir De Marco mais de todos aqueles que não 11 

tiveram seus trabalhos registrados. Com relação ao Projeto de Lei, sugere que se inclua em 12 

“Outros” para que o Professor Lino Castellani Filho explicite melhor o significado do Projeto, 13 

para que possamos debater, se a Congregação assim entender, que seja retirado um 14 

documento para ser encaminhar ao Senado. Professor Ademir De Marco – solicita que seja 15 

registrado em Ata que, logo após o encerramento do Congresso Internacional de Ciências do 16 

Desporto, aconteceu o II Simpósio Internacional de Praxologia Motriz, integrado por um 17 

Grupo de Docentes que já vinha discutindo o tema há algum tempo. Participaram docentes do 18 

Brasil, da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio de Janeiro, de Manaus, do Paraná e 19 

participaram também docentes que vieram de Portugal e do Chile para participar do III 20 

Congresso de Ciência do Desporto. A iniciativa do evento foi do Professor Marco Antonio 21 

Coelho Bortoleto. Professora Elaine Prodócimo – informa que na última reunião da COMVEST 22 

foi aprovada a mudança no vestibular da Unicamp, para o próximo ano, sendo que a primeira 23 

fase passou a ser constituída por 48 questões, de múltipla escolha, e na área de língua 24 

portuguesa, as doze questões foram substituídas pela produção de três textos de gênero 25 

diferentes, não existe mais a parte de redação para a primeira fase. Professor Paulo Cesar 26 

Montagner – explana à Congregação o resultado das discussões sobre Estrutura 27 

Departamental, conforme combinado em reunião do Conselho Interdepartamental. Relata que 28 

as discussões iniciaram-se em março do ano corrente, em junho foi elaborado um calendário e 29 

chegou ao final do ano com alguns resultados e registros do trabalho. O Grupo foi iniciado no 30 

interior do Conselho Interdepartamental, que é o fórum integrado por todas as 31 

representações das áreas estruturadas: representação dos docentes, chefes dos 32 

departamentos, coordenadores, alunos, funcionários e alguns convidados. Houve discussão e 33 

elaboração de uma estratégia de trabalho para que, ao fim do ano, o assunto estivesse um 34 

pouco mais amadurecido. A Direção fez um trabalho bastante rigoroso, com vários 35 

documentos, encontrado nos arquivos. Quando o Conselho fez a primeira discussão sobre 36 

Estrutura Departamental, tinha somente alguns documentos escritos à mão, alguns em 37 

computador, e o pessoal da Secretaria conseguiu agrupar estas informações para que fosse 38 

possível elaborar uma memória desse trabalho e futuramente depositá-lo na Biblioteca da 39 

FEF. Foi feita uma rodada interna de discussões, elaborado um calendário de trabalho e no 40 

mês de junho foi estipulada uma estratégia, com o convite de alguns professores de outras 41 

Unidades que também passaram por essa discussão. Em agosto, estes Professores 42 

contribuíram com Palestras, Professor Doutor José Antonio Rocha Gontijo, Diretor da 43 

Faculdade de Ciências Médicas, Prof. Dr. César Aparecido Nunes, da Faculdade de Educação 44 
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e Professor Doutor Roberto Testezlaf, da Faculdade de Engenharia Agrícola, esta última a 1 

única Unidade da Universidade que não tem Estrutura Departamental, eles se organizam de 2 

outra forma. Após uma série de discussões, em novembro, surgiu uma proposta para que o 3 

assunto fosse discutido nas Áreas de Concentração, pensando na idéia de uma 4 

Departamentalização a partir da lógica das Áreas de Concentração, conforme organização da 5 

Pós-Graduação. Professor Paulo Cesar Montagner informa, ainda, que não fará debate desse 6 

assunto na presente reunião, uma vez que será matéria em Congregações futuras, apenas 7 

posiciona os membros da Congregação e solicita registrar em Ata a fase do trabalho. Indica 8 

que estas memórias devam ficar ativas para que, em fevereiro de 2010, a Comissão tenha 9 

condições, em nova estratégia elaborada, iniciar deliberações sobre o assunto. Ressalta que 10 

as Áreas de Concentração se reuniram e está recebendo vários feedbacks. A proposta 11 

parece que avança e começa a se delinear mais focada nessa idéia. Relata, ainda, que a 12 

proposta inicial basicamente era uma pergunta clássica feita durante todo esse tempo: “o que 13 

nos aproxima?” ou “como devemos nos organizar?”. A Direção da Faculdade deseja que seja 14 

uma decisão consensual e que se encontre o ponto de equilíbrio nas discussões. Basicamente a 15 

Comissão não defende a supressão desse ou daquele Departamento e sim uma discussão que 16 

possa fazer com que os Docentes da casa tenham condições de expressar suas preocupações. 17 

Finalmente, informa que no momento as discussões estão dentro das Áreas de Concentração. 18 

Acredita ser um assunto importante, que não tem data para conclusão e que este grupo possa 19 

de fato amadurecer estas questões e encontrar aquilo que é o desejo dos professores e da 20 

Faculdade de Educação Física. Solicita que seja registrada em Ata a fase dos trabalhos. 21 

Informa que os registros estão à disposição para consulta de todos. III) ORDEM DO DIA – 22 

Professor Paulo Cesar Montagner – coloca para votação em bloco os itens não destacados, 23 

que foram aprovados por unanimidade, sendo: ITEM D - Informação da Área de 24 

Concentração em Educação Física e Sociedade - Relatório das Atividades desenvolvidas pela 25 

Professora Doutora Maria Beatriz Rocha Ferreira na condição de Professor Colaborador, no 26 

biênio 2008/2009; ITEM E - Informação da Área de Concentração em Educação Física e 27 

Sociedade - Plano das Atividades a serem desenvolvidas pela Professora Doutora Maria 28 

Beatriz Rocha Ferreira, na condição de Professor Colaborador, no biênio 2010/2011; ITEM G 29 

- Resolução Interna CPG/FEF/UEC Nº 92/09 - Solicitação de Revalidação de Diploma de 30 

Mestrado - Interessado: Kátia Gomes da Silva Paladino - Proc. 01-P-17147/2009; ITEM H - 31 

Resolução Graduação/FEF Nº 04/09 - Solicitação de Revalidação de Diploma de Graduação - 32 

Interessado: Mariano Dolagaray - Proc. 01-P-14297/2009; ITEM I - Resolução DEAFA/FEF 33 

Nº 14/09 - Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Roberto Vilarta, no 34 

período de outubro/2006 a setembro/2009; ITEM J - Resolução DCE/FEF Nº 10/09 - 35 

Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Professor Doutor Antonio Carlos de Moraes, no 36 

período de outubro/2005 a setembro/2009; ITEM K - Resolução DEM/FEF Nº 18/09 - 37 

Relatório das Atividades desenvolvidas pela Professora Doutora Carmen Lúcia Soares, no 38 

período de novembro/2005 a outubro/2009; ITEM L - Resolução DEM/FEF Nº 16/2009 - 39 

Alteração da data de afastamento do Prof. Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto para 40 

realização de Pós-Doutorado, na Universidade Técnica de Lisboa – Faculdade de Motricidade 41 

Humana (FMH) – Retificação Resolução Congregação-FEF Nº 45/09; ITEM N - Resolução 42 

COMEX-FEF 22/09 - Curso de Especialização em Avaliação e Prescrição do Exercício Físico 43 

para Diferentes Populações, sob a Coordenação do Prof. Dr. José Irineu Gorla; ITEM P - 44 
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Resolução DEAFA/FEF Nº 17/09 - Composição de Banca Julgadora para Concurso Público 1 

para Provimento de cargo de Professor Titular, na Área de Atividade Física, Adaptação e 2 

Saúde, nas disciplinas EF931 – Imagem Corporal, FF132 – Imagem Corporal I e FF133 – 3 

Imagem Corporal II; ITEM Q - Resolução Interna CPG/FEF Nº 122/09 - Alteração de uma 4 

vaga de Doutorado para uma vaga de Mestrado, do Prof. Dr. Orival Andries Junior, no 5 

Processo Seletivo, com ingresso de alunos no 1º semestre de 2010 – retificação da Resolução 6 

Congregação-FEF Nº 56/09; ITEM R - Resolução Interna CPG/FEF Nº 112/09 - Resultado 7 

Final do Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado e Doutorado, com ingresso de alunos 8 

no 1º semestre de 2010. Itens destacados: ITEM A - Composição da Comissão Eleitoral para 9 

escolha do Diretor da FEF – gestão 2010 a 2014 – foram indicados os seguintes membros: 10 

Edison Duarte (Presidente); Marco Antonio Coelho Bortoleto; Sérgio Stucchi; Heloísa Helena 11 

Baldy dos Reis; Maria Elisabeth Massaro Malagodi; Ana Paula Cunha Pereira – Titular/Pós-12 

Graduação; Alexandre Rosas Batista – Suplente/Pós-Graduação, Solange Braguieri 13 

Amusquivar – Titular/Graduação e Juliana Cristina Barandão – Suplente/Graduação. Posto em 14 

apreciação as indicações, os Conselheiros manifestaram-se favoráveis à composição da 15 

Comissão. ITEM B - Homologação do ad referendum das sugestões de nomes da Comissão 16 

Externa de Avaliação Institucional. Professor Ricardo Machado Leite de Barros ressalta que 17 

ficou surpreso com a divisão entre Áreas Biológicas e Áreas de Humanas, com 18 

representantes de cada uma delas para a formação da Comissão Externa de Avaliação 19 

Institucional. Informa que não reconheceu neste formato, nem a estrutura de Departamento 20 

que estariam mais ligadas à Graduação e nem a Estrutura de Pós-Graduação, para que 21 

houvesse essa divisão dos membros indicados. Como se trata de um Ad Referendum, não tem 22 

nenhuma observação a respeito aos nomes, mas gostaria de sugerir, se possível, que não fosse 23 

usada esta divisão entre Área Biológica e Área de Humanas. Acredita que é um artificialismo 24 

que não corresponde à estrutura que tem dento da FEF. Então sugere que seja encaminhada 25 

uma lista das pessoas que foram indicadas, porém, sem a divisão entre a Área de Humanas e 26 

Área Biológicas. Professor Paulo Ferreira de Araújo – informa que não houve a intenção de 27 

dividir a Faculdade e sim contemplar a diversidade existente na FEF. Após alguns 28 

questionamentos e esclarecimentos, a proposta da pauta foi posta em votação e os 29 

conselheiros manifestaram-se favoráveis à homologação do ad referendum, com dezessete 30 

votos favoráveis, quatro contra e duas abstenções. ITEM C - Editais – Proposta de critérios 31 

de avaliação para prova específica escrita (Deliberação CONSU-A-04, de 25/03/2003, 32 

Artigo 13, Parágrafo único); Professor Paulo Cesar Montagner – com o intuito de esclarecer a 33 

matéria em destaque, relata que existe um documento vigente da Congregação que dá 34 

abertura para dois modelos de provas, com prova teórica ou sem prova teórica, e que a 35 

intenção é discutir nesse item a questão dos indicadores ou dos critérios de avaliação. No 36 

caso de prova teórica, a Congregação da Unidade deve se manifestar. Houve ampla discussão 37 

sobre este item, vários questionamentos e esclarecimentos dos Senhores Conselheiros e, por 38 

fim, o item foi retirado de pauta. ITEM F - Resolução Interna CPG/FEF/UEC Nº 111/09 - 39 

Credenciamento da Professora Doutora Maria Beatriz Rocha Ferreira, como Professor 40 

Permanente do Programa de Pós-Graduação da FEF/UNICAMP, para o biênio 2010/2011 – 41 

Professor Antonio Carlos de Moraes – informa que solicitou destaque somente para corrigir o 42 

documento da páqgina 23, substituir a palavra “Permanente” por “Pleno”. Os Senhores 43 

Conselheiros manifestaram-se favoráveis à alteração. ITEM M - Resolução DEL/FEF Nº 44 
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01/09 - Solicitação de Licença Sabática do Prof. Dr. Lino Castellani Filho - Período: 1 

08/02/2010 a 06/08/2010 – Professor Antonio Carlos de Moraes – solicita informação sobre 2 

a necessidade de constar um Projeto de Estudo a ser desenvolvido durante o período da 3 

Licença Sabática. Professor Lino Castellani Filho – informa que encaminhou os documentos 4 

conforme a orientação da Secretaria. Posto em apreciação, foi solicitado ao Professor Lino 5 

Castellani Filho que somente faça um ajuste no documento encaminhado, informando a 6 

proposta de estudo que fará no período da Licença. Aprovado, considerando a retificação. 7 

ITEM O - Parecer da Comissão de Especialistas sobre inscrição de candidata ao Concurso 8 

Público para Provimento de cargo de Professor Titular, na Área de Atividade Física, 9 

Adaptação e Saúde, nas disciplinas EF931 – Imagem Corporal, FF132 – Imagem Corporal I e 10 

FF133 – Imagem Corporal II. Solange Braguieri Amusquivar - Representante Discente da 11 

Graduação, informa que se equivocou com a solicitação do destaque. Professor Paulo Cesar 12 

Montagner – lembra que regimentalmente, mesmo tendo um equívoco, o documento deve ser 13 

submetido à nova apreciação, tendo sido aprovado.  III) OUTROS: Professor Paulo Cesar 14 

Montagner - Consulta o Professor Lino Castellani Filho sobre o desejo de fazer alguma 15 

proposta de encaminhamento acerca do Projeto de Lei do Ato Médico. Professor Lino 16 

Castellani Filho – Sugere que num primeiro momento deve-se permitir que todas as instâncias 17 

internas tenham acesso ao Projeto de Lei e que tenham um posicionamento, favoráveis ou 18 

contrários, e a partir daí surgir a construção da posição da FEF. Informa que tem 19 

acompanhado desde o primeiro momento e que poderá viabilizar o documento para futura 20 

socialização entre os docentes. Sugere que a Direção estabeleça numa primeira oportunidade 21 

um momento para construir a posição da FEF. Professor Paulo Cesar Montagner – a Direção 22 

se coloca a disposição para agendar a reunião em momento oportuno. Professor Antonio 23 

Carlos de Moraes – Comunica que no período de 10 de dezembro/09 a 15 de janeiro/10 estará 24 

aberto o aplicativo CAPES/COLETA com a finalidade de alterar dados inseridos em Produção 25 

Científica referente ao ano de 2008 e solicita, ainda, colaboração dos presentes para que 26 

atendam ao contato da Mariângela Cristina Padovani Bartier, Secretária da Pós-Graduação. 27 

Nada mais a ser tratado o Senhor Presidente da Congregação, Professor Doutor Paulo Cesar 28 

Montagner, deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença dos Conselheiros. Eu, Tânia 29 

Gomes Felipe, secretariei e lavrei a presente ata. Campinas, 09 de dezembro de 2009. 30 


