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ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO DCSO

ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 
REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013 (TERÇA-FEIRA) ÀS 09:00 HORAS NA SALA 
DE REUNIÕES DO DCSO, TÉRREO DO IC II. (TERÇA-FEIRA) Compareceram à reunião: Luiz 
Noboru Muramatsu (Chefe), Sônia Missagia Mattos (vice-chefe), Aline Trigueiro Vicente, André 
Augusto Michelato Ghizelini, André Ricardo Nogueira,  Celeste Ciccarone, Cristiana Losekann, 
Elaine  de  Azevedo,  Eliana  Santos  Junqueira  Creado,  Euzinéia  Carlos  do  Nascimento, 
Francisco L. de Aragão Albernaz, Izabel Cristina Ferreira Borsoi, Maria Cristina Dadalto, Marta 
Zorzal e Silva, Osvaldo Martins de Oliveira, Sandra Maria Vicentin de Oliveira, Sandra Regina 
Soares da Costa Martins, Sandro José da Silva, Winifred Knox.  Ausência dos representantes 
estudantis. Justificaram suas ausências  Adélia Maria Miglievich Ribeiro, Antonia de Lourdes 
Colbari,  Izildo  Correa Leite  (licença  saúde),  João  Carlos  Saldanha  do Nascimento  Santos, 
Lourdes Maria Silva Araújo (licença saúde), Márcia Barros Ferreira Rodrigues, Marclin Felix 
Moreira,   Mauro  Petersem Domingues  (licença  capacitação),   Patrícia  Pereira  Pavesi  (em 
doutorado),  Paulo  Magalhães  Araújo.   1.  INFORMES.  1.1. O Ouvidor  geral  da  UFES Prof 
Ricardo Roberto Behr apresentou a lei de Acesso à Informação.1.2. Chefe do DCSO informou 
o falecimento da pai da profª Elaine Creado. 2. APROVAÇÃO DE ATAS. Não houve aprovação 
de atas. 3. EXPEDIENTE. 3.2. Foram incluídos em pauta os seguintes pontos: 4.23. Autorizar 
afastamento da professora Celeste Ciccarone para participar, com apresentação de trabalho, 
do Primer Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de America Latina, siglos XIX- XXI.  
Avances, perspectivas y retos, a ser realizado na Ciudad de Oaxaca, México no período de 28 
a  31  de  outubro  de  2013.  4.24 Autorizar  afastamento  da  professora  Winifred  Knox  para 
participar XVI Congresso Brasileiro de sociologia, a ser realizado em Salvador –BA no período 
de  10  a  13  de  setembro  de  2013.  4.25 Aprovação  do  relatório  de  viagem ao  exterior  da 
professora Marta Zorzal e Silva Marta. 4. PAUTA: 4.1. Referendar afastamento da Professora 
Euzeneia  Carlos  do  Nascimento  para  participar,  com  apresentação  de  trabalho,  do  XXIX 
CONGRESSO  ALAS  (Associação  Latino  americana  de  Sociologia),  a  ser  realizado  em 
Santiago do Chile  no período de 29 de setembro a 04 de outubro de 2013.  Colocado em 
discussão  a  solicitação  da  Professora  foi  aprovado  à  unanimidade,  com  abstenção  da 
interessada.  4.2.  Homologar afastamento da professora Euzeneia Carlos do Nascimento da 
participação do evento  Vem Pro Debate- Rodas de conversa- Direito,  Estado e Sociedade, 
realizado no dia 13 de agosto de 2013. Colocado em discussão a solicitação da Professora foi 
aprovado  à  unanimidade,  com  abstenção  da  interessada.  4.3. Referendar  afastamento  da 
Professora  Maria  Cristina  Dadalto  para participar,  com apresentação de trabalho,  do XXIX 
CONGRESSO  ALAS  (Associação  Latino  americana  de  Sociologia),  a  ser  realizado  em 
Santiago do Chile  no período de 29 de setembro a 04 de outubro de 2013.  Colocado em 
discussão  a  solicitação  da  Professora  foi  aprovado  à  unanimidade,  com  abstenção  da 
interessada.  4.4. Referendar afastamento da Professora Adelia Maria Miglievich Ribeiro para 
participar,  com apresentação de trabalho,  do PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LAS 
MUJERES EM LOS PROCESOS DE INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA, a ser realizado 
em Lima- Peru no período de 19 a 23 de agosto de 2013. Colocado em discussão a solicitação 
da  Professora  foi  aprovado  à  unanimidade,  com  abstenção  da  interessada.  4.5. Autorizar 
afastamento da professora Adelia Maria Miglievich Ribeiro para participar do XVI Congresso 
Brasileiro  de  Ciências  Sociologia,  a  ser  realizado  de  10  a  13  de  setembro,  na  cidade  de 
Salvador-BA. O pedido é acompanhado de carta de aceite das organizadoras do evento e a 
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programação. Apresentada pelo Chefe do DCSO a solicitação de afastamento da professora foi 
aprovada à unanimidade  pela  Câmara Departamental,  com abstenção da interessada.  4.6. 
Homologar afastamento da professora Adelia Maria Miglievich Ribeiro para lançamento do livro 
“Critica  Pós  Colonial:  panorama  de  leituras  contemporâneas”  do  qual  é  co-organizadora 
realizado na cidade do Rio de Janeiro no dia 16 de agosto de 2013. Colocado em discussão a 
solicitação da Professora foi  aprovado à unanimidade,  com abstenção da interessada.  4.7. 
Aprovação  da  solicitação  de  Monitoria  Voluntária  para  aluna  Thaisa Santana  na  disciplina 
CSO02936- Sociologia IV- orientada pela professora Adelia Maria Miglievich Ribeiro. Colocado 
em discussão a  solicitação  da Professora  foi  aprovado  à unanimidade,  com abstenção da 
interessada.  4.8. Aprovar afastamento da Professora Sônia Missagia Mattos para participar, 
com apresentação de trabalho, do  Primer Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de  
America Latina, siglos XIX- XXI. Avances, perspectivas y retos, a ser realizado na Ciudad de 
Oaxaca, México no período de 28 a 31 de outubro de 2013. O pedido é acompanhado de carta 
de aceite das organizadoras do evento e a programação. Apresentada pelo Chefe do DCSO a 
solicitação  de  afastamento  da  professora  foi  aprovada  à  unanimidade  pela  Câmara 
Departamental,  com  abstenção  da  interessada.  4.9. Homologar  afastamento  do  Professor 
Paulo Magalhães Araujo para participar, como debatedor no GT Elites Políticas, do III Fórum 
Brasileiro de Ciência Política, realizado em Curitiba no período de 31 de julho de 2013 a 02 de 
agosto  de  2013.  Colocado  em  discussão  a  solicitação  do  Professor  foi  aprovado  à 
unanimidade,  com  abstenção  da  interessada.  4.10.  Renovação  de  autorização  de  serviço 
voluntário das professoras Rachel Franzan Fukuda e Tatyana Léllis da Mata e Silva. O chefe 
do DCSO apresentou as solicitações das professoras em renovar as autorizações de prestação 
de serviço voluntário, por um prazo de 1 ano. Posto em discussão e em votação, os pedidos 
das professoras foram aprovados à unanimidade pelos presentes. 4.11. Referendar evento de 
extensão  Intitulado  “Intercambio  e  Visita  Técnica  à  Comunidades  de  Agricultores  Agro 
ecológicos  no  município  de  Domingos  Martins”  realizado  no  dia  27  de  julho  de  2013,  no 
município  de  Domingos  Martins  –  coordenador:  Prof.  André  Augusto  Michelato  Ghizelini. 
Colocado  em  discussão  a  solicitação  da  Professora  foi  aprovado  à  unanimidade,  com 
abstenção  do  interessado.  4.12 Referendar  relatório  técnico  do  projeto  “Seminário  de 
apresentação de Projetos de Monografia e de Pesquisa Monográficas do Curso de Ciências 
Sociais”  – coordenador: Prof.  André Augusto Michelato Ghizelini. Colocado em discussão a 
solicitação da Professora foi aprovado à unanimidade, com abstenção do interessado.  4.13. 
Relatório técnico da “Semana de Recepção de Calouros 2013/1: O papel do cientista social 
hoje”.  Coordenador:  Prof.  André  Augusto  Michelato  Ghizelini. Colocado  em  discussão  a 
solicitação da Professora foi aprovada à unanimidade, com abstenção do interessado.  4.14. 
Evento  de  extensão Seminário  do  Curso  de  Graduação  de  Ciências  Sociais  da 
UFES: apresentação dos Projetos de Monografia e das Pesquisas Monográficas. Coordenador: 
Prof. André Augusto Michelato Ghizelini. Colocado em discussão a solicitação do Professor foi 
aprovada  à  unanimidade,  com  abstenção  do  interessado.  4.15.  Aprovação  da  progressão 
funcional da professora Elaine de Azevedo. Relator: Prof. André Augusto Michelato Ghizelini. 
Segue  o  parecer  da  relatora:  “Parecer  do  Processo  Número  23068.013703/2013-41.  
Interessada:  Elaine  de Azevedo.  Assunto:  Progressão  por  titulação/capacitação  –  de  Prof.  
Adjunto  1  para  Professor  Adjunto  2.  Relator:  Prof.  Dr.  André  Augusto  Michelato  Ghizelini.  
Solicitação  da  Prof.  Dra.  Elaine  de  Azevedo,  em  que  apresenta  os  documentos  para  a  
progressão  funcional,  de  Professora  Adjunto  1  para  Professora  Adjunto  2.  A solicitante  já  
apresentando  prazo  para  a  progressão,  apresenta  as  seguintes  documentações:  Ficha 
funcional,  pautas  das  disciplinas  e  programas  das  disciplinas,  sendo  que  as  avaliações 
discentes não foram realizadas em função de que a solicitante assumiu o cargo de docente em  
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06/05/2011 na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), sendo redistribuída para a  
UFES em 02/02/2013, sendo que na UFGD não havia avaliação discente, como consta na  
cópia de e-mail anexo 4, página 59 deste processo, Vale ressaltar que na Resolução 15/89, no 
artigo  8º,  alínea  “b”  estabelece  que,  para:  “b)  computar  a  média  aritmética  do  Anexo  III 
(Avaliação  Discente)  aplicado  pelo  Departamento  de  lotação  do  professor  nos  4 (quatro)  
últimos semestres” Ou seja, as avaliações deveriam ter sido aplicadas pelo Departamento que  
a  solicitante  era  vinculada,  no  entanto,  o  órgão  responsável  não  o  fez  pois  não  havia  
regulamentação para este procedimento na UFGD, desta forma recomendo a aprovação da  
solicitação da interessada.  Atenciosamente,  Vitória,  19 de agosto de 2013.  Prof.  Dr.  André 
Augusto Michelato Ghizelini. Comissão de Recursos Humanos do Departamento de Ciências  
Sociais/UFES”.  Colocado em votação o parecer do relator foi aprovado à unanimidade pela 
Câmara  Departamental,  com abstenção  do  interessado.  4.16. Apreciação  e  aprovação  de 
relatório  de  atividades  docentes  desenvolvidas  pela  prof.  Visitante  Andréa  Bayerl  Mongim. 
Relatora: Profa. Adjunta Sandra Regina Soares da Costa Martins. Segue o parecer da relatora: 
“À  Chefia  do  Departamento  de  Ciências  Sociais.  O  presente  Parecer  tem como  objeto  o  
relatório final de atividades, produzido pela profa. Dra. Andrea Bayerl Mongim, referente ao  
período de 14 de julho de 2012 até 14 de julho de 2013,  por ocasião do término de seu  
contrato  de  professora  visitante.Conf.  o  Relatório  apresentado  com  documentação  
comprobatória, podemos afirmar que a professora, durante o período citado, desenvolveu as  
seguintes atividades: ministrou aulas na graduação de Ciências Sociais e na Pós-Graduação  
de Ciências Sociais, participou das reuniões departamentais e do colegiado da pós-graduação,  
integrou Comissão de Eventos e foi presidente da banca de defesa de dissertação de mestrado 
do aluno Lyncoln Wchoa da Silveira e Silva. Também deu continuidade à pesquisa “Em busca  
do Título Universitário: percursos sociais de estudantes beneficiários de programas de reserva  
de  cotas”,  que  dentre  outros  frutos  gerou:  monografia  de  conclusão  de  curso,  grupo  de  
estudos, artigos, publicação e apresentação em congresso nacional e aceite para participação  
em congresso internacional. A partir do exposto, consideramos que a professora demonstrou  
ter  cumprido  seu Plano de Atividades  (2012/13),  dedicando-se ao ensino,  à  pesquisa  e à  
formação  de  recursos  humanos.  Apresentou  Iniciativa,  Liderança,  Produtividade  e 
Responsabilidade,  enquadrando-se  nos  critérios  expressos  desta  IES,  quanto  ao  que  se  
espera de um docente de nível superior (vide Resolução 44/2004). Assim, após o exame da  
documentação  somos  de  parecer  favorável  à  aprovação  do  presente  Relatório  Final  de  
Atividades.” Posto em discussão e votação o parecer da relatora foi aprovado à unanimidade 
pelos presentes, com a abstenção do interessado.  4.17 Apreciação e aprovação do Projeto 
Político-  Pedagógico  do curso de Pedagogia.  Relatoria:  Comissão de Ensino.  Concedida  a 
palavra  à  relatora  a  mesma emitiu  o parecer  como se segue:  “AO CHEFE DE DEPTO DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS DCSO / CCHN/ UFES. PROF. LUIZ NOBORU MURAMATSU. Vitória, 16  
de julho de 2013. O Processo n. 23068.08898/2013-16 procedente da Secretaria de Educação  
e referente ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia solicita a  
oferta de duas disciplinas ao Depto de Ciências Sociais DCSO / CCHN/ UFES: Sociologia da 
Educação  e  Antropologia  Educacional.  O  projeto  foi  deferido  pelo  CGAC/DED/CAPES  em  
novembro de 2012 e será ofertado no âmbito do Plano Nacional de Formação dos Professores  
de Educação Básica em parceria com o Fórum Estadual Permanente de Apoio a Formação  
Docente do ES.  O CAPES/ME fomentará recursos para bolsas  de pesquisa a professores  
formadores indicados pelo Depto de Ciências Sociais,  bem como para todo o processo de  
produção e publicação do material didático, elaborado por tais professores para ser utilizado  
gratuitamente pelos alunos (preferencialmente professos da rede publica  do ES e interessados 
em  geral)   da  referida  Licenciatura  .   Os  professores  devem  oferecer  material  didático,  
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Webconferences e material de avaliação e, caso haja necessidade, podem, ocasionalmente,  
visitar os tutores e estudantes presenciais nos polos UAB/ ES constantes no projeto (cidades  
no interior do ES). Os professores formadores serão chamados a visitar os polos presenciais  
caso  persistam  dúvidas  que  não  possam  ser  esclarecidas  pelos  professores  tutores  
presenciais que estão disponibilizados em cada polo. Os nomes das discilinas já aprovados  
pela CAPES não poderão modificados nesse projeto.  Propostas de mudanças serão acatadas  
em  projetos  posteriores.  Entretanto  o  ajuste  da  ementa  e  do  conteúdo  fica  a  critério  do  
professor responsável pela disciplina. Os professores solicitados atuarão na Fase II do Projeto,  
prevista  para  iniciar  em  2014-2,  na  área  de  Fundamentos  da  Educação,  realizada  
presencialmente e a distância ministrando, cada um, 60 horas aula distribuídas em 3 horas 
semanais durante cinco meses na fase II do curso. O valor a ser pago para o professor é de  
R$1.300,00 por mês caso tenha experiência docente comprovada na área. Periodicidade: O 
curso será oferecido uma única vez a parir de 2014-1 e, em caso de ser repetido, um novo  
pedido será formalizado ao Depto Ciências Sociais. Parecer Diante do mérito e importância do  
Curso de Licenciatura em Pedagogia UFES/ EAD, em apoio à deferência prévia de renomadas 
instituições e considerando a periodicidade do curso em questão que não deve sobrecarregar o 
quadro  docente  do  DCSO,  a  Comissão  Interna  de  Ensino  do  Departamento  de  Ciências  
Sociais  apresenta  parecer  favorável  a  indicação  da  oferta  das duas  disciplinas  para  essa  
versão do Curso em questão e nada além diferente disso. Atenciosamente. Comissão Interna  
de Ensino do Departamento de Ciências Sociais DSCO/ CCHN/UFES” Posto em discussão e 
em votação, o parecer da relatora foi aprovado à unanimidade pelos presente. 4.18. Discussão 
e aprovação da solicitação de alteração do nome e conteúdo da disciplina Ciências Sociais ou 
Sociologia Aplicada ao Direito solicitado pelo Departamento de Direito para atender exigências 
do MEC. Relatoria:  Prof.  Dr.  André R.  Nogueira.  Concedida a palavra ao relator  o mesmo 
emitiu o parecer como se segue: “De: Prof. Dr. André R. Nogueira (Comissão de Ensino). Para:  
Departamento  de  Ciências  Sociais.  Sobre:  Protocolado  número  23068.745821/2013-12.  
PARECER.  Considerando  o  protocolado  número  23068.745821/2013-12,  que  reproduz  o  
memorando  número  010/2013/COLDI/CCJE,  protocolado  em  12  de  julho  de  2013,  pelo  
professor  Paulo  Velten,  Coordenador  do  Colegiado  do  Curso  de  Direito,  acerca:  (1)  da  
mudança do título da disciplina Introdução às Ciências Sociais para incluir nele a expressão  
Antropologia e. (2) o acréscimo de tópicos de Antropologia na ementa e, assim, no plano de  
curso da referida disciplina. Considerando que esta demanda foi motivada por uma diligência  
do Ministério da Educação com o fim de que fiquem explícitos os conteúdos de Antropologia no 
Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Direito. Considerando o esforço contínuo e  
crescente do Departamento de Ciências Sociais  de racionalizar  a oferta de disciplinas aos  
colegiados  de  cursos  que  demandam semestralmente  disciplinas  de  cunho  introdutório  ou  
aplicado.  Considerando  a  comunicação  verbal  realizada  entre  a  professora  Sandra  Maria  
Vicentin  de Oliveira,  na condição de representante da Comissão de Ensino,  e o professor  
Paulo Velten, sobre formas alternativas de atender aos interesses do Colegiado do Curso de  
Direito e do Departamento de Ciências Sociais, que, por fim, resultou em uma modificação da  
demanda  do  Colegiado  de  Direito,  a  saber:  (1)  a  substituição  da  disciplina  Introdução  às  
Ciências Sociais  (CSO02101) pela Introdução à Antropologia (CSO00184); (2) a modificação 
da  ementa  da  disciplina  Sociologia  Aplicada  ao  Direito  (CSO00183)  passando  a  ser:  Os 
clássicos da Sociologia. Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O 
direito como fato social. O direito e a sociedade capitalista, e; (3) manutenção da disciplina  
Antropologia Jurídica (CSO 06450) como optativa. Recomendo à plenária do Departamento de  
Ciências Sociais o deferimento do pedido do Colegiado de Direito negociado junto à professora  
Sandra Maria Vicentin de Oliveira. Destaco que o mesmo implica em alteração da ementa da  
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disciplina Sociologia Aplicada ao Direito (CSO00183) nos termos acima. Entretanto, ressalva-
se  que,  deste  modo,  o  curso de  Direito  estará  privado  de  conteúdos  de  Ciência  Política,  
contrariando  assim  o  que  determina  o  inciso  primeiro  do  artigo  quinto  das  Diretrizes  
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito (resolução CNE/CES nº9 de 29 de  
setembro de 2004), estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional  
de Educação. Vitória, 20 de agosto de 2013.” Posto em discussão e em votação, o parecer da 
comissão  não  foi  aprovado  pela  câmara  departamental  por  9  votos  contrários,  5  votos 
favoráveis  e  3  abstenções.  No  momento  foi  constituída  uma  comissão  para  estudar  as 
demandas  dessa  natureza  composta  pela  Comissão  de  Ensino,  pela  professora  Cristiana 
Losekann e pelo professor Sandro Jose da Silva. 4.19 Discussão e aprovação da solicitação do 
colegiado  de  Administração  para  inserção  das  temáticas  educação  étnico-racial,  história  e 
cultura dos povos indígenas e educação ambiental em alguma disciplina optativa do DCSO. 
Relatoria: Comissão de Ensino. Tendo em vista a constituição de uma comissão para estudar 
as demandas dessa natureza composta pela Comissão de Ensino, pela professora Cristiana 
Losekann e pelo professor Sandro Jose da Silva, o tópico não foi discutido.4.20.  Referendar 
evento de extensão “Encontro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental” realizado entre os dias 
27  a  31  de  agosto  –  coordenador:  Prof.  Cristiana  Losekan.  Colocado  em  discussão  a 
solicitação da Professora foi aprovado à unanimidade, com abstenção da interessada.  4.21. 
Autorizar afastamento da professora Marta Zorzal e Silva para participar como membro titular 
da banca de exame de qualificação do doutorado em Ciências Humanas/ Sociologia, que será 
realizado  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  no  dia  20  de  setembro  de  2013.  O  pedido  é 
acompanhado de carta de aceite das organizadoras do evento e a programação. Apresentada 
pelo Chefe do DCSO a solicitação de afastamento da professora foi aprovada à unanimidade 
pela Câmara Departamental, com abstenção da interessada.  4.22. Autorizar afastamento da 
professora  Marta  Zorzal  e  Silva  para  participar do  XVI  Congresso  Brasileiro  de  Ciências 
Sociologia a ser realizado de 10 a 13 de setembro de2013 na cidade de Salvador-BA. O pedido 
é  acompanhado  de  carta  de  aceite  das  organizadoras  do  evento  e  a  programação. 
Apresentada pelo Chefe do DCSO a solicitação de afastamento da professora foi aprovada à 
unanimidade  pela  Câmara Departamental,  com abstenção da  interessada.  4.23.  Autorizar 
afastamento da professora Celeste Ciccarone para participar, com apresentação de trabalho, 
do Primer Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de America Latina, siglos XIX- XXI.  
Avances, perspectivas y retos, a ser realizado na Ciudad de Oaxaca, México no período de 28 
a 31 de outubro de 2013. O pedido é acompanhado de carta de aceite das organizadoras do 
evento e a programação. Apresentada pelo Chefe do DCSO a solicitação de afastamento da 
professora  foi  aprovada  à  unanimidade  pela  Câmara  Departamental,  com  abstenção  da 
interessada.  4.24 Autorizar  afastamento  da  professora  Winifred  Knox  para  participar  XVI 
Congresso Brasileiro de sociologia, a ser realizado em Salvador –BA no período de 10 a 13 de 
setembro  de  2013.  Colocado  em  discussão  a  solicitação  da  Professora  foi  aprovado  à 
unanimidade,  com  abstenção  da  interessada.  4.25. Relatório  de  viagem  ao  exterior  da 
professora Marta Zorzal e Silva. Colocado em votação o relatório de viagem ao exterior da 
professora para participar de Evento Científico - Lisboa/Portugal e Basiléia/Suíça foi aprovado 
à unanimidade, com abstenção da interessada. Nada mais havendo a tratar eu, Adriana Pratti 
Pinto, na condição de secretária do DCSO lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada por todos os presentes. Segue assinatura dos membros presentes à reunião.
Luiz Noboru Muramatsu (Chefe)
Sônia Missagia Mattos (vice-chefe)
Aline Trigueiro Vicente
André Augusto Michelato Ghizelini
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André Ricardo Nogueira
Celeste Ciccarone
Cristiana Losekann
Elaine de Azevedo
Eliana Santos Junqueira Creado
Euzenéia Carlos do Nascimento
Francisco L. de Aragão Albernaz
Izabel Cristina Ferreira Borsoi
Maria Cristina Dadalto
Marta Zorzal e Silva
Osvaldo Martins de Oliveira
Sandra Maria Vicentin de Oliveira
Sandra Regina Soares da Costa Martins
Sandro José da Silva
Winifred Knox. 
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