
 
 

 

Av. Getúlio Vargas nº 04, 

Monte Castelo, CEP: 65030-020 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e inovação 

Campus São Luís – Monte Castelo 

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

 

BOLSA DE PRODUTIVIDADE CIENTIÍFICA – BPC 

 

 

EDITAL PRPGI Nº 38, de 24 de setembro de 2012 

 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo Art. 19, Inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão, torna público e estabelece normas relativas ao processo seletivo dos 

pesquisadores deste Instituto Federal, candidatos a Bolsa de Produtividade Cientifica, no período 

de  24  de setembro a 08 de outubro de 2012. 

 

1. OBJETIVO 

 

O Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa tem por finalidade a valorização de 

pesquisador doutor com relevante produção cientifica que atua em projetos inovadores no âmbito 

do Instituto Federal do Maranhão. 

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES 

 

2.1 As Bolsas de Produtividade em Pesquisa são destinadas a pesquisadores vinculados ao 

IFMA, com  regime de Dedicação Exclusiva, e que deverá: 

 

a) Possuir o título de doutor; 

b) Ser brasileiro, ou estrangeiro com situação regular no País; 

c) Pertencer ao quadro efetivo de servidores do IFMA em pleno exercício de suas atividades; 

d) Dedicar-se, integralmente, às atividades acadêmicas e àquelas constantes em seu projeto de 

pesquisa, possuindo disponibilidade de, pelo menos, 20 horas semanais de dedicação à pesquisa 

e à orientação de bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica; 

e) Participar de grupo de pesquisa credenciado no CNPq e reconhecido pelo IFMA; 
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f) Possuir currículo na plataforma Lattes do CNPq, com última atualização não antecedendo há 

dois meses; 

g) Não estar afastado, ou com pedido de afastamento para qualificação tramitando, no ano em 

curso;  

h) Não estar cedido para outra Instituição; 

i) Não possuir bolsa de pesquisa ou equivalente, concedida por quaisquer agências de fomento 

nacionais. 

2.2 A concessão das Bolsas de Produtividade em Pesquisa será feita por processo competitivo, 

com análise baseada na qualidade do projeto de pesquisa submetido e na produtividade 

científico-tecnológica do Pesquisador no triênio anterior, observada por meio do currículo 

cadastrado na plataforma Lattes do CNPq. 

2.3 A avaliação das solicitações ficará a cargo de comitê científico composto por 

pesquisadores de outras IES, indicado pela PRPGI, com base nos critérios definidos no 

Anexo I.  

 

3. INSCRIÇÃO 

 

 

3.1 Os Pesquisadores que atendam aos requisitos dispostos no item 2  deste edital,  poderão se 

inscrever por meio do envio do requerimento de inscrição à PRPGI ( Anexo II ),  através 

de processo protocolado no período de 21 de setembro a 08 de outubro de 2012. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 

 

4.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues, via protocolo, e 

endereçada a Pró – Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação até o dia 08 de 

outubro de 2012, são: 

a) Requerimento de inscrição e termos impressos e assinados (disponível no Anexo II); 

b) Cópia impressa do projeto de pesquisa elaborado seguindo o roteiro descrito no item 11 

deste edital; 
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c) Cópia impressa do currículo Lattes, com destaque para a produção científica dos últimos 

03 (três) anos; 

d) Cartas de anuência de outros pesquisadores doutores integrantes da equipe quanto à sua 

participação no projeto, quando for o caso; 

e) Cópia do protocolo de submissão do projeto ao comitê de ética em pesquisa e de outras 

autorizações/permissões de caráter ético ou legal, quando for o caso; 

f) Plano de Trabalho dos bolsistas; 

g) Cronograma de Execução do projeto de pesquisa; 

h) Cronograma de execução orçamentária do Adicional de bancada.  

  

5. BENEFÍCIOS 

 

5.1 O pesquisador selecionado como Bolsista de Produtividade em Pesquisa fará jus aos 

seguintes benefícios: 

I. Bolsa de Produtividade em Pesquisa, paga ao proponente mediante depósito mensal em 

conta bancária; 

 

Valor da Bolsa de Produtividade Critérios mínimos 

R$ 1.000,00 (Hum mil reais) Publicação de no mínimo dois artigos em 

periódicos QUALIS A ou uma patente aprovada. 

R$ 800,00 (oitocentos reais) Publicação de no mínimo um artigo em periódico 

QUALIS A, ou um depósito de pedido de 

patente, e dois artigos em periódicos QUALIS B. 

R$ 500,00 (quinhentos reais) Publicação de no mínimo quatro artigos em 

periódicos QUALIS B. 

 

II. Adicional de bancada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por projeto de BPC, para 

auxílio à pesquisa, pago ao proponente, mediante depósito em conta bancária. 

III. Duas bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) cada, pagas aos bolsistas,  mediante depósito mensal em conta bancária. 
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5.2 As duas bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, concedidas através deste edital serão 

destinadas a alunos de cursos de graduação do IFMA, que participem das atividades do 

Projeto de Pesquisa,  indicados pelo pesquisador. 

5.3 Os recursos concedidos deverão ser aplicados, exclusivamente, na aquisição de materiais 

de consumo, aquisição de equipamentos de pequeno porte ou pagamento de serviço de 

terceiros relacionados ao desenvolvimento da pesquisa ou dele decorrentes. Todos os 

equipamentos de pequeno porte adquiridos devem ser doados (Termo de doação no anexo 

II) ao campus de origem do pesquisador. Em caso de desligamento do pesquisador de suas 

atividades de pesquisa, o material adquirido permanece na unidade original do 

pesquisador. 

5.4 É vedada a utilização de recursos para pagamento de despesas anteriores ao início da 

vigência da bolsa ou posteriores ao seu cancelamento ou término e o pagamento a pessoa 

física, a qualquer título. 

5.5 Não serão permitidas despesas com a contratação ou complementação salarial de 

funcionários técnico-administrativos e as de custeio, tais como as contas de luz, água, 

telefone, correio, reprografia e similares. 

5.6 As propostas que incluam solicitação de recursos para realização de reformas deverão, 

obrigatoriamente, apresentar o projeto básico e a anuência do Gestor do Campus de lotação 

do pesquisador. 

5.7 É vedada a utilização dos recursos na aquisição de itens ou pagamentos não aprovados 

previamente e não constantes no plano de aplicação aprovado no ato da concessão. A 

prestação de contas deverá ser apresentada a PRPGI em até trinta (30) dias após o 

encerramento do projeto. 

 

6. INDICAÇÃO DOS BOLSISTAS DE ICT 

 

6.1 O gerenciamento, o acompanhamento e a avaliação do(s) aluno(s) bolsista(s) de ICT 

seguirão as normas que regulamentam o PIBICT (Resolução CONSUP N° 05, de 20 de 

janeiro de 2010); 
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6.2 O pesquisador selecionado deverá indicar os bolsistas para o Programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica. Os alunos selecionados devem ter perfil e desempenho 

acadêmico compatíveis com as atividades previstas e atender aos critérios, requisitos, 

documentação e orientações necessárias à concessão, implementação, acompanhamento e 

avaliação do PIBICT; 

 

6.3 A indicação dos bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica deverá ser acompanhada de 

plano de trabalho do bolsista, histórico escolar do aluno, comprovante de matrícula 

atualizado, cópia de RG, CPF, declaração negativa de vínculo, e comprovante de abertura 

de conta corrente. 

 

7. NUMERO DE BOLSAS E VIGÊNCIA 

 

7.1 Serão oferecidas 10 (dez) quotas de bolsa BPC e 20 (vinte) bolsas de PIBITI pelo IFMA, 

com vigência de novembro de 2012 a outubro de 2013. 

 

7.2 As bolsas BPC serão distribuídas nas seguintes áreas: 

 
02 – Engenharias; 

02 – Ciências Exatas e da Terra; 

02 – Ciências Agrárias; 

02 – Ciências Humanas; 

02 – Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística Letras e Artes e 

Ciências da Saúde.  

7.3 As bolsas BPC serão inicialmente distribuídas entre as diferentes áreas, conforme disposto 

acima. No entanto, atendida a demanda qualificada em uma área e havendo ainda recursos 

disponíveis, os mesmos poderão ser remanejados para atender tais demandas, respeitando o 

critério de maior pontuação obtida com base no Anexo I.  

7.4 A duração da Bolsa de Produtividade em Pesquisa será de 12 (doze) meses, com 

possibilidade de renovação, através de edital. 
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8. DA SELEÇÃO 

 

8.1 A seleção de bolsista será feita por uma Comissão Externa de Avaliadores e se dará em 

função do mérito do projeto apresentado pelo pesquisador, atendido os requisitos 

estabelecidos nos itens 2  e 11 deste edital e  da produção cientifica do candidato, que será 

verificada no currículo lattes apresentado; 

 

8.2 A  análise do mérito, parecer e ranqueamento dos candidatos, será realizada por Comissão 

Externa de Avaliadores, de acordo com normas específicas e em conformidade com a 

legislação vigente. 

 
8.3 A distribuição do quantitativo de bolsas será realizada através da ordem decrescente de 

média obtida após a classificação (ranqueamento) dos candidatos. 

 

 

9. COMPROMISSOS DO PESQUISADOR 

 

a) O pesquisador deverá incluir, nas publicações decorrentes do projeto de pesquisa, o nome 

do IFMA. 

b) Quando solicitado, o pesquisador deverá atuar como consultor Ad hoc, emitindo parecer 

sobre projeto de pesquisa. O não cumprimento deste dispositivo, sem razão fundamentada 

e depois de reiterada solicitação, implicará no cancelamento dos benefícios concedidos por 

este programa. 

c) O pesquisador deverá manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a 

partir da concessão da bolsa e do adicional de bancada, durante 5 (cinco) anos e deverá 

apresentá-la no momento da prestação de contas ou quando solicitada pelo IFMA. 
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10. CALENDÁRIO 

 

PROGRAMAÇÃO DATA 

Lançamento do Edital 24 de setembro de 2012 

Inscrição  24 de setembro a 08 de outubro de 2012 

Avaliação 15 a 26 de outubro de 2012 

Divulgação dos Resultados 31 de outubro de 2012 

Recursos 2 dias após resultado 

Divulgação dos Aprovados 05 de novembro 

Implantação das bolsas 05 de novembro de 2012 

 

 

11. INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

11.1 O projeto deve estar claramente caracterizado como pesquisa científica, tecnológica ou de 

inovação. Recomenda-se que o projeto apresente as seguintes informações, de forma a 

permitir sua adequada análise por parte do Comitê Avaliador: 

a) Identificação do Proponente: Responsável pelo Projeto, CPF, Telefone, Endereço Eletrônico 

(e-mail), departamento de lotação e Campus de Origem; 

b) Título; 

c) Equipe Executora (Pesquisadores, Discentes, Técnicos, Colaboradores Externos); 

d) Resumo do Projeto; 

e) Introdução; 

f) Revisão de Literatura; 

g) Justificativa; 

h) Hipótese(s) Científica(s) ou Problematização, Questionamentos ou Pressupostos; 

i) Objetivos [Geral (is) e/ou Específico(s)]; 

j) Materiais e Métodos (Metodologia); 

k) Referências Bibliográficas; 

l) Fontes de Financiamento (Digite a(s) Fonte(s) de Financiamento(s) com o(s) seu(s) 

Respectivo(s) Número(s) do(s) Processo(s)); 

m) Resultados Esperados/Metas; 

n) Cronograma do Projeto (devem constar as respectivas atividades que serão desenvolvidas 

durante o período de dois anos); 
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o) Orçamento (Previsão orçamentária no total de R$ 15.000,00 para período de um ano, com 

justificativa para aquisição dos itens).  

 

11.2 Os projetos que envolvam pesquisa clínica, epidemiológica ou experimental com seres 

humanos e/ou animais, devem conter uma seção sobre seus aspectos éticos, devendo ser 

anexado parecer do comitê de ética em pesquisa credenciado pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP), conforme os termos da Portaria 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde; 

11.3 Conforme legislação em vigor, projetos que envolvam experimentos com organismos 

geneticamente modificados devem informar o número de registro e data da publicação do 

Certificado de Qualidade em Biossegurança; 

11.4 As demais autorizações/permissões de caráter ético ou legal que se façam necessárias 

deverão ser providenciadas pelo coordenador do projeto e anexadas à documentação 

complementar. 

 

12. DOCUMENTOS PARA A CONCESSÃO  

 

12.1 O pesquisador selecionado deverá apresentar os documentos relacionados abaixo a fim de 

obter a concessão da bolsa de Produtividade em Pesquisa, do recurso e da cota de bolsa de 

iniciação científica e tecnológica. 

a)  Documento comprobatório de vínculo de professor/pesquisador do IFMA; 

b) Documento comprobatório de residência; 

c) Cópia do CPF e do RG; 

d) Termo de Compromisso do pesquisador e dos alunos bolsista de Iniciação Científica e 

Tecnológica, devidamente assinados. 
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13. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

O relatório final de atividades e a prestação de contas do auxílio concedido devem ser 

encaminhados pelo pesquisador à PRPGI, via protocolo, até, no máximo, 30 (trinta) dias após o 

término do período de execução do projeto, contendo todas as notas fiscais originais. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem 

objeção, venha a apontar, posteriormente, eventuais falhas ou imperfeições. 

b) A PRPGI poderá cancelar o presente Edital ou suspender a bolsa a qualquer momento, 

caso se verifique o não cumprimento das normas estabelecidas ou por motivo de interesse 

público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação 

de qualquer natureza. 

Os Recursos interpostos fora do prazo não serão acatados. 

c) A não observância das normas disciplinadas neste Edital e nas Resoluções CONSUP N° 

04/2010, N° 83/2011 e N° 99/2011 implicará no cancelamento total dos benefícios, com 

imediata instauração de processo administrativo e/ou jurídico contra o pesquisador, para 

ressarcimento ao IFMA de todos os valores de mensalidades recebidas, com as correções 

previstas em lei. 

d) É vedada a transferência da mensalidade da bolsa para outra pessoa. 

e) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação 

e inovação do IFMA, observada as leis e regulamentos em vigor. 

São Luís, 20 de setembro de 2012. 

 

 

 

Natilene Mesquita Brito 

 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 
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ANEXO I 

Avaliação de Mérito  do projeto e do Currículo Lattes do pesquisador 

 

Critérios Notas Peso 

Adequação do projeto à política de pesquisa e/ou pós-graduação expressa nos 

objetivos estratégicos da instituição PDI (5 pontos em caso afirmativo). 
 4 

Pesquisador lotado em campus do interior do estado do Maranhão (1 ponto em 

caso afirmativo). 
 2 

Coordena projeto de pesquisa financiado desenvolvido no âmbito do IFMA (5 

pontos por projeto coordenado nos últimos 3 anos). 
 4 

Mérito e abrangência da proposta no contexto de CT&I, incluindo sua 

contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico regional/local 

(pontuação variando de 0 a 10, de acordo com o grau de contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico regional/local). 

 5 

Participação em Grupos de Pesquisas cadastrados no CNPq e reconhecidos pelo 

IFMA (2 pontos para cada participação). 
 4 

Impactos esperados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e/ou pós-

graduação do projeto (atribuir nota de 0 a 10, de acordo com os impactos 

plausíveis informados na proposta). 

 5 

Viabilidade do cronograma físico e prazos de execução apresentados pela 

proposta (atribuir nota de 0 a 10, de acordo com o cronograma e prazo plausível 

informados na proposta). 

 2 

Livro publicado (4 pontos para cada livro publicado)  5 

Capitulo de livro publicado (2 pontos para cada capítulo publicado)  4 

Número de alunos orientados em projetos de IC & T (2 pontos para cada 

orientação concluída) 
 4 

Patente Aprovada (15 pontos para cada patente aprovada nos últimos 3 anos)  5 

Deposito de pedido de patente (10 pontos para cada deposito de pedido de 

patente nos últimos 3 anos) 
 5 

Artigos Publicados em periódicos científicos Qualis A1 (10 pontos para cada 

artigo publicado nos últimos 3 anos) 
 5 
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Artigos Publicados em periódicos científicos Qualis A2 (8 pontos para cada 

artigo publicado nos últimos 3 anos) 
 5 

Artigos Publicados em periódicos científicos Qualis B1 (6 pontos para cada 

artigo publicado nos últimos 3 anos) 
 5 

Artigos Publicados em periódicos científicos Qualis B2 (5 pontos para cada 

artigo publicado nos últimos 3 anos) 
 5 

Artigos Publicados em periódicos científicos Qualis B3 (4 pontos para cada 

artigo publicado nos últimos 3 anos) 
 5 

Artigos Publicados em periódicos científicos Qualis B4 (3 pontos para cada 

artigo publicado nos últimos 3 anos) 
 5 

Artigos Publicados em periódicos científicos Qualis B5 (2 pontos para cada 

artigo publicado nos últimos 3 anos) 
 5 

Total   

 

Observação: 

Após a classificação dos pesquisadores, segundo critério exibidos no quadro acima, caso haja 

necessidade de desempate, serão utilizados sequencialmente a pontuação dos seguintes itens: 

1. Maior número de patentes aprovadas; 

2. Maior número de artigos publicados; 

3. Maior número de alunos orientados. 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO 1 

 

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 

À PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFMA 

 

 

 

 

 

 

Eu____________________________________________________________, CPF nº 

___________________, RG nº ____________________, órgão emissor ______________, 

professor deste IFMA com _________________ (Doutorado), na área de 

_____________________________________, matrícula Siape nº ____________________, 

lotado no Campus________________________, com regime de trabalho ______ (40h ou DE), 

venho requerer a V.S.ª providências para que seja efetivada minha inscrição no Programa 

Institucional de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (BPQ/IFMA) 2012, conforme o preceituado 

nas Normas Gerais do referido programa. 

São Luís/MA, _____ de _______________de 2012. 
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FORMULÁRIO 2 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: 

PALAVRAS-CHAVES: 

ÁREA/SUBÁREA DO CONHECIMENTO (TABELA CNPq): 

 

CAMPUS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

EQUIPE PARTICIPANTE: 

NOME TITULAÇÃO FUNÇÃO 

   

   

   

DADOS DO PESQUISADOR 

NOME COMPLETO: 

CPF: RG/ORGÃO EXPEDIDOR: 

DATA NASCIMENTO: SEXO: ( )M      ( )F 

NACIONALIDADE: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

SIAPE: REGIME DE TRABALHO: 

TITULAÇÃO: ANO: IES: 

 

DADOS DO GRUPO DE PESQUISA (CNPq) 

NOME DO GRUPO: 

NOME DO LIDER: 

TELEFONE: E-MAIL: 

Declaro que todas as informações apresentadas neste processo de seleção são verdadeiras. 

 

Local: _______________/MA           Data: ____/_____/_______ 

 

__________________________________ 

Assinatura do proponente 
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FORMULÁRIO 3 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

 

 

Eu_______________________________________________________, CPF nº 

___________________, RG nº ____________________, declaro conhecer e concordar com as 

normas definidas pelo IFMA para concessão da bolsa de produtividade em pesquisa (BPQ), 

assumindo responsabilidade pela execução 

do plano de trabalho a ela associada. 

 

 

Local:  _______________________   Data: ___/___/_____ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura/carimbo do Pesquisador 
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FORMULÁRIO 4 

 

 

 

 

 

ANUÊNCIA DO CAMPUS DE LOTAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

 

 

O Departamento _________________________________________________ 

declara estar ciente da atividade de pesquisa a ser realizada neste setor e da disponibilidade de 

área física para realização do projeto. 

 

 

Local:  _______________________   Data: ___/___/_____ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura/carimbo do Gestor 
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FORMULÁRIO 5 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento, o Professor Sr. (nome), (nacionalidade, estado civil), sob o 

CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, RG nº XXXXXXXXXX, Matrícula SIAPE nº XXXXX, lotado no 

Campus XXXXX, ora designado DOADOR; e de outro lado o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus XXXXX, com sede (endereço, nº, bairro, cidade, 

CEP), inscrito no CNPJ nº XXXXX, doravante denominado DONATÁRIO neste ato 

representado pelo Sr. xxxxxx, Diretor Geral ou representante legal, celebram o presente TERMO 

DE DOAÇÃO, sem encargos, sob a forma e condições constantes nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens, relacionados no ANEXO I da 

Resolução CONSUP N° 83 de 05 de outubro de 2011, tendo por finalidade a utilização pelo 

DONATÁRIO conforme suas normas. 

O DOADOR não se responsabiliza, em hipótese alguma, substituição e manutenção ou 

reparo dos equipamentos, que passarão à propriedade exclusiva do DONATÁRIO com a 

assinatura do respectivo TERMO. 

O DOADOR também não se responsabilizará pela depreciação, deterioração dos 

equipamentos, nem responderá por danos que eles eventualmente venham a causar a terceiros. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE 

 

Os equipamentos, objeto da presente DOAÇÃO, destinam-se a atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente TERMO DE DOAÇÃO 

em 03 (três) vias de igual teor. 
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Nome da cidade, dia de mês de ano. 

 

_________________________                    _________________________ 

                   Nome                                                              Nome 

                Professor                                      Diretor Geral ou representante legal 

           Campus XXXXX                                              Campus XXXXX 

 

_________________________                    _________________________ 

                   Nome                                                              Nome 

             Testemunha 01                                              Tesmunha 02 

            Campus XXXXX                                             Campus XXXXX 

 

 

(ANEXAR TABELA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DOADOS) 
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ANEXO III 

MEMBROS DA COMISSÃO AVALIADORA 
 

 

Gilda Vasconcellos de Andrade 

Livio Martins Costa Junior 

José Hilton Gomes Rangel 

 

 

 


