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APRESENTAÇÃO 

Neste documento apresentamos o Plano de Gestão da chapa TODXS 2020-2024, 

elaborado por nós, professoras Andrea Vicente Toledo Abreu (candidata à direção) e Sílvia 

Regina Costa Dias (candidata à vice direção). São propostas para uma gestão acessível, 

pautada pela democracia e representatividade. Buscamos inovar a gestão da Unidade 

Carangola, nos setores administrativo e acadêmico – ensino, pesquisa e extensão.  

Entendemos que a Universidade é feita por TODXS e, por isso, acreditamos poder 

construir uma gestão participativa, que preze por práticas que defendam e valorizem os 

direitos e deveres de cada segmento da comunidade acadêmica, a sustentabilidade e o 

cuidado na utilização dos recursos públicos e naturais. Além disso, ao buscar entender o 

papel da Universidade na comunidade na qual está inserida, valorizaremos o relacionamento 

também com este segmento.  

Trabalhando TODXS juntos, superamos uma enchente sem precedentes na cidade 

de Carangola. Menos de um mês depois do início das aulas, enfrentamos uma pandemia, 

também sem precedentes na história mundial. As aulas foram suspensas e passamos a ser 

cineastas, blogueiros, youtubers e a estar à frente de incontáveis lives na tentativa de nos 

aproximar dos alunos. Aprendemos a usar tecnologias para as quais não estávamos 

preparados, criamos protocolos de segurança para acesso à Unidade e, no final de Julho, 

retomamos as atividades remotamente.  

Em meio a todos esses desafios inesperados, ainda conseguimos reestruturar a 

revista SAPIENS, criar nossa Comissão Própria de Avaliação (CPA-UEMG-Carangola) e o 

Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE); reestabelecer o Núcleo de Estágio das licenciaturas; 

eleger as chefias de departamento e com isso criar as câmaras e o conselho departamental; 

reestruturar o Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX) e criar critérios para a emissão dos 

certificados; criar vínculos com a A.A.A.U. Alfas/UEMG Carangola; estabelecer contato 

direto entre direção e estudantes, via grupo de Whatsapp para informações urgentes; criar 

perfis para a Unidade no Instagram e YouTube, além de retomar as publicações no 

Facebook; e outras inúmeras demandas para as quais os gestores precisam estar atentos. 

Não está sendo uma tarefa simples, conhecemos nossas limitações e sabemos que 

será muito difícil realizar tudo que desejamos, ainda mais em um período de 

contingenciamentos extras, além daqueles já impostos pela crise no estado e no país. Mas 

estamos nos esforçando para com TODXS, dar continuidade aos trabalhos anteriores, 

potencializar as ações do presente e contribuir para o crescimento futuro da UEMG-

Carangola. 



 
 

Cabe ressaltar que este plano poderá ser ampliado ou modificado ao longo da 

gestão, em virtude de novos desafios, projetos e/ou de diferentes contextos. Incentivamos 

fortemente a participação de TODXS, como temos tentado fazer desde Janeiro deste ano! 

Conversem conosco e deem suas sugestões!  

Em respeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

distanciamento social, esperamos suas mensagens (críticas, elogios e sugestões) no e-mail 

todxs_uemg@gmail.com ou ainda pelo Instagram (@todxs_uemg), onde vocês poderão nos 

acompanhar! Mas, antes, vejam quem somos e conheçam um pouquinho da nossa história: 

 

PROFª. DRª. ANDREA VICENTE TOLEDO 
ABREU – candidata à direção 
Licenciada em Letras e Pedagogia (1991-1994) 
Mestre em Ciências Sociais (2008-2010) 
Doutora em Ciências Humanas - Educação (2016-2020) 

 
Concluí o Ensino Básico em Juiz de Fora, em 

1988, quando me tornei professora ao finalizar o 

curso de Magistério no Instituto Estadual de 

Educação de Juiz de Fora. Graduei-me em 

Letras pela Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Cataguases, em 1994. No período de 

graduação, ministrei aulas para a Educação de 

Jovens e Adultos e Educação Infantil e depois da 

formatura, para o Ensino Fundamental, de 

Língua Portuguesa e Inglesa, em escolas 

públicas de Cataguases e cidades vizinhas. 

Em 1999, especializei-me em Informática na Educação pela Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) e, em 2000, em Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). Nesse período, fui convidada pelo Instituto Francisca de Souza Peixoto, instituição 

cultural de Cataguases, ligada ao Terceiro Setor, para coordenar e desenvolver projetos 

culturais e educacionais. Lá capacitei professores para o uso das mídias na educação, 

implantei e coordenei projetos de inclusão digital, audiovisual e de incentivo à leitura e à 

escrita. 

Em 2008, ingressei no Mestrado em Ciências Sociais na UFJF e em 2010, defendi a 

dissertação “O Cultivo de Sonhos: uma cartografia das políticas públicas de cultura na Zona 

da Mata Mineira”. Desde o primeiro ano do Mestrado passei a ser convidada para falar sobre 

o tema políticas públicas de cultura por prefeituras, instituições culturais e faculdades. Em 

mailto:todxs_uemg@gmail.com


 
 

2012, aprovei o projeto “O Cultivo de Sonhos” junto a Lei de Incentivo à Cultura de Minas 

Gerais e pude transformar minha dissertação de Mestrado em livro, publicado em 2013. 

No ensino superior lecionei no curso de especialização em Políticas Públicas e 

Gestão Social da UFJF; no curso de graduação em Normal Superior e de especialização em 

Gestão Ambiental e Responsabilidade Social, nas Faculdades Integradas de Cataguases; e 

no curso de Educação Física das Faculdades Sudamérica, também em Cataguases; atuei 

como Agente de Suporte Acadêmico no Centro de Políticas Públicas Avaliação da Educação 

– CAEd/UFJF; e trabalhei como tutora no curso de Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação para o Ensino Básico, no Centro de Educação à Distância da UFJF, no curso 

de Licenciatura em Computação (UFJF) e no curso de Eventos do Instituto Federal de 

Educação – IFET/JF. 

Deixei o Instituto Francisca de Souza Peixoto em 2014, pela vontade de me dedicar 

à carreira acadêmica, mas trouxe comigo o Escrevendo com o Escritor, uma inciativa de 

amor pela leitura, pela escrita, pelas crianças, pela arte e pela vida de grande valor para a 

educação e a cultura realizada nas cidades de Cataguases, Carangola, Leopoldina e 

Santana de Cataguases. Tenho muito orgulho de ter idealizado esse projeto e executá-lo 

desde o ano de 2005, e acredito que ele seja a coisa mais bonita que fiz até hoje. Por causa 

dele e de outras atividades ligadas à educação já ganhei prêmios e moções honrosas: 

Prêmio Cidade das Palavras - Gente que ensina a ler o mundo (Museu Energisa/2018); 

Prêmio Todos por um Brasil de Leitores (Ministério da Cultura/2015), Prêmio ARede (Bit 

Social/2013); Moção de Congratulação pela conquista do Prêmio ARede 2013 - Projeto 

Escrevendo com o Escritor (Câmara Municipal de Cataguases/2013; Mérito Acadêmico 

(UEMG/2012, 2015, 2018); Troféu Câmera na Cabeça - Categoria FAZER Melhor Filme 

Votação Popular – Documentário (Instituto Cidade de Cataguases e Fundação Ormeu 

Junqueira Botelho/2010); Prêmio Educadores Inovadores (Microsoft/2008); e Destaque 

Educação (Prefeitura de Cataguases/2004). Caso tenha interesse, você pode conhecer mais 

no Instagram: @escrevendocomescritor, no Blog: 

https://escrevendocomescritor.blogspot.com/, e no Facebook: 

https://www.facebook.com/escrevendocomescritor. 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação, da PUC-Rio em 2016. Lá 

me dediquei ao estudo dos aprendizados que são construídos ao logo dos anos tendo o 

cinema como eixo central. Meu campo de pesquisa foi o Polo Audiovisual da Zona da Mata 

de Minas Gerais. Minha tese, Aprendizados intergeracionais em cinema: de Humberto Mauro 

ao Polo Audiovisual da Zona da Mata Mineira, é depois do Escrevendo com o Escritor, o 

trabalho do qual mais sinto orgulho até hoje. 

https://escrevendocomescritor.blogspot.com/
https://www.facebook.com/escrevendocomescritor


 
 

Comecei a lecionar na UEMG, na Unidade Leopoldina, em 2012. Nestes 7 anos, 

antes de ser aprovada no concurso, em 2020, trabalhei também nas Unidades de Ubá e 

Carangola. Além das aulas, orientei monografias e projetos de pesquisa e extensão, 

participei de todos os Seminários de Pesquisas e Extensão, neste período, conheci 

Unidades em várias cidades, e acima de tudo fiz muitos amigos queridos. As pesquisas e 

atividades extensionistas que realizei tornaram possível a publicação de artigos científicos e 

minha participação em eventos no país e fora dele, além de me possibilitar liderar o grupo 

de pesquisa Educação, Audiovisual e Narrativas Transmídia (UEMG-Carangola). 

Após a aprovação no concurso, em 2019, no início deste ano fui convidada para 

assumir interinamente a direção da Unidade de Carangola, e tenho me dedicado 

exclusivamente a esta experiência de tanta responsabilidade que me foi confiada. Nesses 

nove meses aprendi muito com os alunos, com os colegas técnicos administrativos e 

professores da Unidade e da Reitoria. Gostaria de dar continuidade ao trabalho iniciado e 

continuar contando com a colaboração de TODXS. 

Link para o Lattes: http://lattes.cnpq.br/9768166208843358 

Instagram: @ andreatoledoabreu  

Facebook: Andrea Toledo 

 

PROFa. DRa. SÍLVIA REGINA COSTA DIAS – 
candidata à vice direção 
Licenciada em Ciências Biológicas (2000-2004) 
Mestre em Parasitologia (2004-2006) 
Doutora em Ciências (2007-2011) 
Pós-doutorado em Bioquímica e Imunologia (2011- 2014) 

 
Fiz minha graduação na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e tive minha primeira 

experiência com a sala de aula durante o estágio 

obrigatório em turmas do Ensino Médio do Colégio 

Técnico (COLTEC) da UFMG. Mas, durante minha 

iniciação científica, no Departamento de 

Parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas 

(ICB), onde fui bolsista do CNPq, já participava das 

aulas da pós-graduação ensinando aos alunos de mestrado técnicas e práticas em 

helmintologia. Durante minha iniciação científica, ganhei destaque na grande área de 

Ciências da Vida institucional e, por isso, representei a UFMG na disputa nacional, 

promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ficando em 3º lugar nacional. Foi um 

momento marcante para mim! 



 
 

Em 2004, ingressei no mestrado do Programa de Pós-graduação em Parasitologia 

da UFMG (PPGPAR – conceito 6/CAPES), como bolsista da FAPEMIG, e tive outras 

oportunidades em atuar lecionando para cursos de graduação da UFMG. Quando terminei 

o mestrado, fui selecionada para trabalhar como Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico 

e Industrial (BDTI) da Rede Genoma de Minas Gerais (RGMG), que envolvia várias 

instituições de pesquisa do estado de Minas Gerais, além da FIOCRUZ.  

Em 2007, ingressei no doutorado no PPGPAR e, em 2008, tive uma das maiores 

realizações da minha vida: minha filha, Clara, que (literalmente) trouxe luz às nossas vidas 

e que, neste ano, completou 12 anos. Mas isso não impediu que eu continuasse minha 

caminhada acadêmica: se, um dia antes dela nascer, eu estava sentada na bancada 

trabalhando, depois de dois meses, eu já estava de volta às atividades no Laboratório de 

Parasitologia Molecular (ICB/UFMG). Durante meu doutorado tive muitas experiências nas 

disciplinas de Parasitologia da graduação da UFMG, inclusive como professora substituta 

do departamento, e do mestrado do PPGPAR. Além disso, orientei alunos de ensino médio 

e graduação e coorientei alunos de mestrado.  

Em 2011, ingressei no Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES, em 

um dos principais laboratórios de pesquisa da UFMG – o Laboratório de Genética Bioquímica 

(LGB), do Programa de Pós-graduação em Bioquímica e Imunologia (conceito 7/CAPES), 

onde desenvolvi vários projetos de pesquisa que buscavam alvos vacinais recombinantes 

para doenças tropicais negligenciadas. Neste tempo, trabalhei também em instituições de 

Ensino Superior privadas, lecionando para os cursos de Enfermagem e Ciências Biológicas.  

Em 2013, mudei-me para Juiz de Fora, onde tive meu segundo filho, o Guilherme – o menino 

mais inteligente, perspicaz, doce, alegre e moleque que conheço! Durante este tempo, 

mesmo grávida, fiquei entre idas e vindas no trecho Belo Horizonte/Juiz de Fora, a fim de 

encerrar o pós-doutorado e fazer a transição das pesquisas para outro pesquisador.  

Assim, a partir de 2014, trabalhei em instituições de ensino superior de Juiz de Fora 

e, em 2018, atuei como professora substituta da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), no Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. Em 2019, atuei como 

editora de uma série de quatro livros voltados para a Educação Básica e educadores, 

organizados por um grupo de pesquisas do Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES) 

e publicado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da UFJF. 

Durante estas experiências docentes lecionando para cursos de saúde (Medicina, 

Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Educação Física), além de Ciências 

Biológicas, atuei como vice coordenadora de curso, fui membro de colegiados, núcleos 

docentes estruturantes, comitê de ética em pesquisa mas, sobretudo, busquei ser mais do 

que uma professora e uma entusiasta da pesquisa (inclusive nas instituições privadas): 



 
 

eduquei meus alunos; brinquei com eles; sorri; chorei; dei esperanças; vivi experiências i-

nes-que-cí-veis, mas, sobretudo: aprendi e cresci! E como... Hoje, posso dizer que continuo 

aprendendo, mas conheço de perto as lutas, conquistas e desafios a serem superados no 

Ensino Superior.  

Na Universidade do Estado de Minas Gerais desde o início deste ano, como docente 

e coordenadora de pesquisa da Unidade, espero, como vice diretora, alçar novos voos e 

trazer muitas contribuições para a nossa Unidade, abrindo espaço para escutar as diferentes 

vozes – discentes, docentes e administrativos, para mais conquistas nos âmbitos 

administrativo e acadêmico. Ressalto que esta é uma proposta inicial e, por isso, faço o 

convite para que todos conheçam nosso plano de trabalho! Ele foi construído com muito 

carinho, ótimas intenções e pensando em TODXS! 

Link para o Lattes: http://lattes.cnpq.br/2489817082355297 

Instagram: @srcdias   

Facebook: Silvia Dias 

 

 E, agora que vocês já nos conhecem, vamos às nossas propostas: 

 

PROPOSTAS PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 Defender e exercer a Autonomia Universitária; 

 Manter-se alinhado à Reitoria no que tange ao objetivo de efetivar docentes aprovados 

em concurso público Editais/2018, permitindo melhor distribuição de cargas horárias entre 

os docentes, de forma a favorecer e fortalecer as atividades de todos em pesquisa e 

extensão; 

 Defender junto à Reitoria a realização de concursos públicos para docentes dos cursos 

de Administração, Turismo, Sistemas de Informação, Serviço Social e Matemática;  

 Reivindicar junto ao Estado e à Reitoria a realização de concursos públicos para 

efetivação de técnicos administrativos e de laboratórios; 

 Acompanhar a efetivação dos direitos adquiridos, promoções e progressões após o 

encerramento dos estágios probatórios dos docentes efetivados em 2020; 

 Reivindicar junto à Reitoria formação e capacitação em Libras para docentes; 

 Apoiar e fortalecer o setor de patrimônio da Unidade; 

 Pleitear junto à Reitoria a regularização dos prédios da Unidade pelo Corpo de Bombeiros 

e outros órgãos competentes; 

 Atender às demandas de acessibilidade dos prédios da Unidade, cumprindo com as 

exigências dos órgãos regulamentadores; 



 
 

 Pleitear junto à Reitoria orçamento próprio para a Unidade e, após, implementar uma 

comissão participativa para discutir os critérios para sua execução;  

 Reestruturar e modernizar os laboratórios de saúde da Unidade, o que viabilizaria 

propostas de novos cursos de graduação e pós-graduação e, além disso, permitirá aos 

docentes concorrer aos editais (e/ou pleitear bolsas) das agências de fomento (em 

especial o CNPq/Ministério da Ciência e Tecnologia), que aderiram à política de definir 

“às áreas prioritárias” de tecnologia (pesquisa de ponta); 

 Avaliar a viabilidade de instalação de um biotério de experimentação animal da Unidade 

para permitir melhor qualidade de aulas práticas para os alunos de Ciências Biológicas, 

bem como a realização de trabalhos de pesquisa;  

 Criar uma comissão para organização e enfrentamento às pandemias e situações de 

emergências sanitárias e de saúde; 

 Planejar o retorno dos docentes e alunos após a pandemia de COVID-19, mantendo e 

aprimorando os protocolos de segurança sanitária já estabelecidas na Unidade; 

 Manter e aprimorar os canais de comunicação (sugestões, diálogos, discussões e 

planejamentos), acolhendo as demandas de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica universitária; 

 Estabelecer e incentivar a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unidade, que tem 

muitos objetivos para a UEMG e para Unidade, dos quais destacam-se, por serem 

essenciais a esta proposta de trabalho de gestão: 

 Participar do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEMG; 

 Planejar e organizar uma avaliação de toda a comunidade acadêmica da 

Unidade; 

 Incentivar e promover a participação da comunidade acadêmica no processo 

de avaliação institucional;  

 Apontar as potencialidades e as limitações da UEMG e da Unidade em suas 

políticas acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão), políticas de gestão e 

infraestrutura; 

 Instaurar um Comitê de ética em Pesquisa (CEP) na Unidade, vinculado à 

UEMG/CONEP, para fins consultivo e educativo em práticas científicas com seres 

humanos; 

 Criar uma Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) na Unidade, vinculada à 

UEMG/CONCEA, para fins consultivo e educativo em práticas relacionadas à utilização 

de animais para ensino e pesquisa; 



 
 

 Incentivar e divulgar as revistas científicas Sapiens (ISSN: 2596-156X) e Serviço Social 

em Debate (ISSN: 2596-3155); 

 Dar prosseguimento aos estudos para a estruturação e implantação do curso de 

graduação em Enfermagem, a ser ofertado no turno matutino/vespertino; 

 Avaliar e viabilizar a oferta de outros cursos de graduação que atendam às necessidades 

da comunidade local, considerando a infraestrutura já existente na Unidade; 

 Incentivar e apoiar os departamentos, grupos de pesquisa e coordenações na 

organização de eventos formativos, culturais e de responsabilidade social;  

 Estimular a participação de professores/pesquisadores de outras instituições/órgãos em 

eventos acadêmico-científicos, fortalecendo a participação de nomes exógenos à 

Unidade e aumentando o repertório de conhecimento técnico-científico de discentes e 

docentes; 

 Incentivar e contribuir com a participação de docentes e discentes em atividades de 

aperfeiçoamento, pesquisa e extensão em eventos acadêmico-científicos; 

 Estudar e discutir com o corpo docente a implantação de cursos de pós-graduação 

(especialização e mestrado), atendendo à solicitação da Reitoria; 

 Efetivar a parceria da Unidade de Carangola com o Polo Audiovisual da Zona da Mata de 

Minas Gerais, com oferta de cursos de formação continuada (Especialização em Design 

Transmídia a partir do Cinema e do Audiovisual – processo já iniciado, mas interrompido 

em decorrência da pandemia de COVID-19 – e outros cursos de curta duração).  

 

PROPOSTAS PARA GESTÃO ACADÊMICA 

 Viabilizar a reivindicação da A.A.A.U. Alfas/UEMG Carangola para a reforma e 

estruturação da área externa da Unidade, em especial o campo de futebol, tornando-a 

um espaço de lazer e socialização da comunidade acadêmica; 

 Reivindicar junto à Reitoria a ativação da cantina interna do campus, durante os dias 

letivos, atendendo alunos antes e durante o tempo de aula; 

 Apoiar e fortalecer o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) de Carangola, criado no 1º 

semestre de 2020; 

 Estender a atuação do Núcleo de Estágio para os cursos de bacharelado da Unidade 

(Administração, Turismo, Serviço Social e Sistemas de Informação); 

 Apoiar e orientar os estudantes na criação dos centros acadêmicos de cursos e de uma 

representação estudantil da Unidade perante a Reitoria; 

 Estimular e apoiar as ações do Centro Acadêmico de Serviço Social da Unidade de 

Carangola (CASSUC); 



 
 

 Fortalecer a PROVISÃO, Empresa Júnior do curso de Administração; 

 Incentivar a participação de representantes docentes nos Fóruns de cursos, promovidos 

pela Reitoria e apoiar aqueles que forem realizados na Unidade; 

 Estimular os coordenadores de curso a atualizarem os respectivos Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPCs), tornando-os mais modernos, atualizados, flexíveis e ajustados aos 

anseios dos discentes e adequado às novas exigências do mercado de trabalho; 

 Avaliar e incentivar a ampliação dos campos de estágio dos alunos dos cursos de 

licenciatura e bacharelado da Unidade; 

 Apoiar iniciativas que tenham como objetivo aumentar e garantir a segurança dos 

discentes nos campos de estágio, especialmente na atual conjuntura sanitária de 

pandemia; 

 Criar uma política de acompanhamento dos estudantes egressos, como forma de avaliar 

continuamente o ensino ofertado na Unidade em relação à empregabilidade;  

 Fortalecer o Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX) da Unidade; 

 Implementar um programa interno de iniciação científica voluntária, através de editais 

internos de projetos de pesquisa, organizados e regulamentados pela coordenação de 

pesquisa da Unidade; 

 Estimular os discentes a desenvolver e participar de projetos de pesquisa, ampliando a 

iniciação científica na Unidade; 

 Analisar as estratégias de implementação de atividades de extensão nas práticas dos 

cursos de graduação da Universidade e da Unidade; 

 Criar políticas de extensão universitária, incentivando a implementação de projetos de 

extensão institucionais da Unidade, de forma a contemplar as Resoluções 007/2018 e 

608/2018 do Conselho Nacional de Educação (CNE); 

 Atuar pela ampliação de bolsas monitoria (PIBID) e implementação da Residência 

Pedagógica na Unidade; 

 Incentivar a parceria com outras instituições de ensino no Brasil e no exterior, 

estimulando, assim, a internacionalização dos cursos da Unidade; 

 Reivindicar junto à Reitoria formação complementar em Libras para os discentes dos 

cursos de Licenciatura. 

 

PROPOSTAS DE ATUAÇÃO NAS COMUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL  

 Fortalecer as relações com a comunidade desenvolvendo e estimulando o 

desenvolvimento local e regional; 



 
 

 Apoiar projetos de extensão que busquem estabelecer diálogos com o cotidiano de 

mulheres da comunidade fazendo reflexões sobre ações que desencadeiam atos de 

violência por parte de companheiros/as ou familiares (filhos, pais, irmãos); 

 Apoiar a formação e o aperfeiçoamento de professores através de projetos de extensão 

interdisciplinares com órgãos municipais (museus, secretarias, escolas e outros); 

 Oferecer oficinas de formação para professores da rede pública com objetivo estimular o 

uso de espaços não-formais de ensino no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Gostaríamos de contar com a participação dos professores, funcionários e 

principalmente dos estudantes para a concretização desse plano de gestão. Para que nossa 

Unidade seja referência da educação superior pública, gratuita e de excelência na região é 

preciso que TODXS estejam atentos e participativos.  

 

 

 

PROFª. Drª. ANDREA VICENTE TOLEDO ABREU 
Candidata à direção 

 

 

PROFª. Drª. SÍLVIA REGINA COSTA DIAS 
Candidata à vice direção 

 

 


