
  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA POLITÉCNICA 

 
 
ATA DA 288ª REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS – PCS 

 
Realizada em: 03-09-2015, às 08h15min. 
 
 
Presentes: Professores Titulares: Antonio Mauro Saraiva, Anna Helena Reali 
Costa, Selma Shin Shimizu Melnikoff, Wilson Vicente Ruggiero. Professores 
Associados: André Riyuiti Hirakawa, Jaime Simão Sichman, João José Neto, 
Jorge Luis Risco Becerra, Jorge Rady de Almeida Júnior. Professores Doutores: 
Bruno de Carvalho Albertini, Edson Satoshi Gomi, Ricardo Nakamura. 
Justificaram ausência os Professores: José Sidnei Colombo Martini, Marco Túlio 
Carvalho de Andrade, Moacyr Martucci Júnior, Paulo Sérgio Cugnasca; Ricardo 
Luis de Azevedo da Rocha e Romero Tori. Funcionários Convidados: Mariana 
Caires Nunes, Nilton Araújo do Carmo e Patrícia Mauricio Sandes. --------------------- 

I - EXPEDIENTE 

I.1. A ATA da 287ª Reunião do Conselho - revisão em andamento. 
 

I.2. Comunicações 
I.2.1. Chefia do Departamento 

a) Prof. Saraiva parabenizou a Profa. Cintia Borges Margi pelo seu êxito no 
Concurso ao Título de Livre-Docente que ocorreu nos dias 10,11 e 12 de 
agosto, na sala C1-49. ---------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva transmitiu o comunicado do Prof. Silvio Ikuyo Nabeta sobre a 
necessidade dos banheiros recém consertados serem utilizados de forma 
apropriada para que se mantenham em boas condições por mais tempo. No 
comunicado, o Prof. Nabeta ressaltou que o maior problema verificado 
durante a manutenção foi o entupimento de vasos e mictórios, devido ao 
descarte de papéis e outros objetos. Ao final, informou que a CAEEL 
colocará avisos, mas enfatiza a importância da intensa e constante 
divulgação nos departamentos e aos alunos. ----------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva relatou que a Profª Ana Carla Bliacheriene, Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos, informou que, em continuidade ao 
projeto Férias Web, o DRH disponibilizou o sistema de solicitação de férias 
no sistema MarteWeb também para os docentes da USP. As solicitações 
serão encaminhadas para o Chefe do Departamento, com cópia para a 
secretária, para verificação e aprovação. A secretaria encaminhará, hoje, o 
e-mail para conhecimento de todos. ----------------------------------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que, conforme solicitado pelos conselheiros, o 
Projeto de Extensão do Prof. Wilson intitulado “Oferta de Palestras” teve seu 
nome alterado para “Evolução Tecnológica: Computação em Nuvem, 
Mobilidade, Big Data e Internet das Coisas”. ------------------------------------------ 

e) Prof. Saraiva comunicou que a Comissão da Avaliação Institucional irá 
visitar a EPUSP de 14 a 18 de setembro de 2015. Serão 3 docentes 



  

avaliando 8 Departamentos (4 da Engenharia Elétrica, a Produção, a 
Mecatrônica, a Mecânica e a Naval). No dia 16-09-15, quarta-feira, a 
Comissão examinará a Engenharia Elétrica e poderão solicitar visitas aos 
laboratórios, vista de provas e livros, dentre outras coisas. Prof. Saraiva 
enfatizou a importância da avaliação e pediu para que todos os docentes 
estejam presentes nessa semana. Acrescentou que o SIICUSP ocorrerá na 
mesma semana e que seria interessante que os professores da Comissão 
Avaliadora observem esta atividade. ----------------------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva mostrou o site do iAlumni. Informou que o sistema, com 
autorização do usuário, reunirá os dados de outros sistemas, como o 
Júpiter, Janus e até mesmo o Linkedin. Acrescentou que o intuito é popular 
o banco de dados para ser uma ferramenta de gestão e integração de ex-
alunos da EPUSP. ---------------------------------------------------------------------------- 

I.2.2. Conselho Técnico Administrativo – CTA 
a) Prof. Saraiva relatou que na próxima reunião do CTA, a ser realizada no dia 

10-09-2015, serão discutidas as metas da EPUSP, levantadas durante a 
Avaliação Institucional. ---------------------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva informou que, também na próxima reunião, será colocada em 
pauta a discussão sobre em quais instâncias os projetos serão analisados e 
foi sugerida a manutenção de pelo menos 2 instâncias. No caso da EPUSP 
é interessante manter as 3 instâncias: Departamento, Comissão e CTA. ----- 

c) Prof. Saraiva citou que Prof. Silvio Ikuyo Nabeta disse que o PEA efetua um 
Workshop geral do Departamento a cada 3 anos para o estabelecimento de 
metas e estratégia do Departamento em todas as áreas. -------------------------- 

d) Prof. Saraiva informou que a Prof.ª Liedi disse que as atividades 
simultâneas encaminhas a CERT somente serão aprovadas se o docente 
apresentar um bom embasamento e estiver em dia com suas outras 
atividades. Acrescentou que se o Departamento considerar a atividade 
relevante pediu para que se manifeste a favor. O Prof. Saraiva sugeriu que 
fosse incluída a discussão sobre as atividades simultâneas no Workshop de 
Extensão do Departamento. ---------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva relatou que estão sendo treinados policiais com formação 
superior para atuarem dentro do Campus a partir de setembro. ----------------- 

f) Prof. Saraiva comentou que o sindicato dos professores está discutindo o 
aumento do teto salarial da categoria. No entanto, ressaltou que não é o 
momento, uma vez que o orçamento da USP está comprometido, 
novamente, em mais de 100% com a folha de pagamento, devido a 
diminuição da arrecadação. ---------------------------------------------------------------- 

g) Prof. Saraiva afirmou que a Creche não abrirá novas vagas, tendo em vista 
a questão financeira atual da USP. Acrescentou que foram apresentados 
dados que mostram que é mais barato pagar auxílio creche do que manter 
uma criança em uma vaga na Creche da Universidade. ---------------------------- 

h) Prof. Saraiva ressaltou que é necessário abrir o Concurso para 
preenchimento de Professor Titular do Departamento rapidamente, do 
contrário a vaga retorna à Reitoria. ------------------------------------------------------- 

 
I.2.3. Congregação 

a) Prof. Saraiva informou que o Programa CAPES-Brafitec pode ser afetado 
pela nova política do Ciência Sem Fronteiras, que focará mais em Pós-
Graduação e Pós-Doutoramento, diminuindo, assim, bolsas para os alunos 
de graduação. ---------------------------------------------------------------------------------- 



  

b) Prof. Saraiva comunicou que a Comissão de Graduação decidiu aplicar 
semana de provas apenas para o primeiro e segundo anos, tendo em vista 
que houve problemas de conflito de provas para aqueles alunos cujo curso 
permite a matrícula em optativas livres. Prof. Saraiva sugeriu que o 
calendário de aulas e provas fosse divulgado já no início do semestre. ------- 

c) Prof. Saraiva disse que foi aprovada a proposta de descontinuidade do 
oferecimento de vagas na Zona Leste de São Paulo e a redistribuição das 
50 vagas dentro dos cursos da EPUSP pelo Conselho Universitário e o 
oferecimento de 870 vagas foi mantido para o Vestibular 2016. ----------------- 

d) Prof. Saraiva citou que a Reitoria deu autonomia às Unidades para a 
escolha da disponibilização de vagas para ingresso via SiSU, e que a 
decisão de não utilizar esse acesso pela EPUSP, Faculdade de Medicina e 
Escola de Engenharia de São Carlos, dentre outras Unidades foi respeitada. 
No entanto, o Diretor da EPUSP constituirá uma comissão para voltar a 
avaliar o assunto. ----------------------------------------------------------------------------- 

e) Prof. Saraiva relatou que o novo regimento de Pós-Graduação continua em 
revisão e que a PRPG divulgou uma proposta de alterações para ser 
discutida nas Unidades e aguarda sugestões. O objetivo é implantar o novo 
Regimento até o final deste ano. ---------------------------------------------------------- 

f) Prof. Saraiva informou que os critérios para a abertura de novos cursos e/ou 
programas ficarão mais restritos, assim como o acompanhamento de artigos 
que obtenham notas entre 3 e 4. ---------------------------------------------------------- 

g) Prof. Saraiva citou foi levantado o problema de alunos que entram como 
Doutorado Direto enquanto aguardam equivalência de seus diplomas de 
mestrado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Prof. Saraiva comunicou que houve a distribuição de 32 bolsas da PRG para 
monitores – Programa PEEG. ------------------------------------------------------------- 

i) Prof. Saraiva disse que o Prof. Dr. João Cyro André informou que foi 
discutida no CO a questão do teto salarial das Universidades Estaduais 
Paulista em relação as Universidades Federais, concomitantemente a 
questão do comprometimento do orçamento da USP com a folha de 
pagamento, que já está em 102%. ------------------------------------------------------- 

j) Prof. Saraiva citou que os vídeos do Integra Poli foram encaminhados a 
Delegacia de Polícia para investigação Policial. -------------------------------------- 

k) Prof. Saraiva disse que Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira comentou 
que a publicação do Jornal O Estado de São Paulo relacionada aos 
contratos com a FUSP, nada de ilegal foi feito no âmbito da EPUSP, uma 
vez que os projetos passaram por todas as instâncias pertinentes. 
Acrescentou que os professores citados têm o respaldo da EPUSP, por se 
tratarem de profissionais de primeira linha que tinham autorização para a 
realização de projetos. Prof. Piqueira finalizou dizendo que se solidariza 
com o Prof. Dr. José Roberto Cardoso que está sendo apontado sem 
provas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.4. Comissão de Administrativa da Engenharia Elétrica – CAEEL 

a) Prof. Saraiva informou que foi determinado pela CAEEL o trancamento 
do portão da parte de trás do prédio da Elétrica, que dá acesso à FEA, em 
função de nova tentativa de roubo. ------------------------------------------------------- 

b) Prof. Saraiva relatou que foi discutida a instalação de catracas e um controle 
de acesso ao prédio, através da apresentação do cartão funcional e 
cadastramento de visitantes. --------------------------------------------------------------- 



  

 
I.2.5. Comissão de Graduação e Coordenadoria dos Cursos Quadrimestrais 
Não há relato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.2.6. Comissão de Estágios 

a) Prof. Risco informou que ocorreu, no dia 13-08-2015, uma visita dos alunos 
ao CTI – Centro de Tecnologia e Inovação do Banco Bradesco. Foi uma 
tarde produtiva, na qual 5 gestores mostraram aos alunos como a área 
funciona e ficaram a disposição para esclarecer dúvidas. O Prof. Risco 
finalizou agradecendo a Scopus Soluções em TI, Empresa de Tecnologia da 
Organização Bradesco. ---------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.7. Comissão de Pós-Graduação 

a) Prof.ª Anna informou que o PPGEE ingressou no PROEX. Acrescentou que 
abriu a conta para movimentação da verba no Banco do Brasil, porém, 
devido ao corte da CAPES, haverá um montante suficiente apenas para 
pequenos custeios, e, portanto, o PPGEE não poderá fornecer auxílio aos 
alunos para participarem em eventos. --------------------------------------------------- 

b) Prof.ª Anna lembra que os professores são avaliados pelos periódicos, A1 – 
B1 nas Engenharias IV, que publicam. Ressaltou que, segundo o novo 
Regulamento do PPGEE, é solicitado dos doutorandos 1(uma) publicação 
em periódico para estarem aptos à defesa. Portanto, a recomendação aos 
professores é que foquem em bons periódicos, tanto para alunos de 
mestrado quanto de doutorado. ----------------------------------------------------------- 

c) Prof.ª Anna informou que ocorreu o Seminário de Avaliação de Meio Termo 
(SNPG 2015) na CAPES nos dias 27 e 28-08-15 em Brasília. A Prof.ª Anna 
foi como representante do PPGEE e relatou que o evento foi dividido em 5 
partes: 1) Apresentação proferida pelo presidente da CAPES, Prof. Carlos 
A. Nobre, a respeito da posição do Brasil no cenário internacional em 
termos de quantidade de publicação e citações; 2) Apresentação do 
Coordenador das Engenharias IV, Prof. Murilo A. Romero (USP/SC), a 
respeito da avaliação parcial dos PPGs da área; 3) Apresentação e 
explicação da interpretação da coordenação das Engenharias IV a respeito 
dos indicadores; 4) Explicação de como o Qualis 2013 e 2014 foi feito (e 
ainda não divulgado pela CAPES); e 5) Reunião particular da coordenação 
de cada PPG com os coordenadores da área (Prof. Murilo Romero, Prof. 
Alexandre Bazanella e Prof. Renato Carlson). ---------------------------------------- 

d) Prof.ª Anna informou que a avaliação parcial do PPGEE está no mínimo 
necessário para manter a nota 6. Porém, pelo prognóstico feito pela própria 
comissão, será muito difícil manter os índices, principalmente em 2 
aspectos: 1) Número de bolsistas de produtividade em Pesquisa do CNPq, 
uma vez que o número de bolsistas vem diminuindo; e 2) Publicação de 1 
(um) periódico por ano por doutorando em A1 – B1. -------------------------------- 

e) Prof.ª Anna comunicou que a PRPG fará um Seminário de Avaliação da 
Pós-Graduação nos dias 24 e 25-09-2015. -------------------------------------------- 

f) Prof.ª Anna informou que a PPGEE está terminando o Edital para o ingresso 
do 1º período de 2016. Este deverá passar na CPG de 14-09-2015 e, após 
aprovação e publicação no D.O.E., o Programa fará uma ampla divulgação.  

g) Prof.ª Anna comentou que o Centro Interdepartamental de Línguas da 
FFLCH está oferecendo uma prova extra de teste de proficiência para 
mestrado e doutorado do PPGEE, tanto para alunos regulares quanto 



  

alunos especiais. Orientou que aqueles que tenham alunos ainda sem 
proficiência em inglês, instrua-os a se inscrever no período de 01 a 14-09-
2015, até as 13h. A prova se realizará no dia 24-09-2015. ------------------------ 

h) Prof.ª Anna informou que a PPGEE ofereceu 1 bolsa de mestrado para o 
Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC) da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). Para esta bolsa, se 
inscreveram 39 candidatos. Prof.ª Anna disse que a PPGEE está 
estabelecendo critérios para esta seleção. --------------------------------------------- 

i) Prof.ª Anna comunicou que o IV Workshop de Pós-Graduação da Área de 
Concentração Engenharia de Computação ocorrerá no dia 15-10-2015. 
Convidou todos a participarem, docentes e alunos de mestrado e doutorado 
do PCS. Os alunos devem submeter Resumo + Poster até o dia 15-09-2015. 
O tópico abordado será o Empreendedorismo, com palestra intitulada 
“Construindo Software como Serviço” do Prof. Fábio Kon, membro do Open 
Source Iniciative (OSI), e apresentação dos ex-alunos do PPGEE, Marcelo 
Li Koga e Luiz Lamardo Silva, fundadores da empresa MVisia que lida, 
principalmente, com visão computacional e inteligência artificial. ---------------- 

j) Prof.ª Anna informou que a PPGEE está buscando alunos, bolsistas e não 
bolsistas, para a conversa com os avaliadores da Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA) na EPUSP (dia 15-09-2015) e na Elétrica (dia 16-09-2015).  

k) Prof.ª Anna comunicou que ocorreu a Recepção aos Ingressantes no dia 26-
08-2015 no Anfiteatro da Elétrica e houve grande participação. ------------------ 

 
I.2.8. Comissão de Pesquisa 

a) Prof. Saraiva citou que houve um esforço da comissão para finalizar os pós-
doutoramentos que estavam pendentes. Acrescentou que de 95 nesta 
situação, passou-se a ter menos de 30 pendentes. Pediu para que os 
docentes sempre encerrem os pós-doc. ------------------------------------------------ 

b) Prof. Saraiva informou que serão elaborados novos slides de apresentação 
da EPUSP. Acrescentou que o Prof. Marcos Antonio Simplício Junior será 
responsável pela atualização das informações de pesquisa no 
Departamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) Prof. Saraiva comunicou que o 23º SIICUSP, Simpósio Internacional de 
Iniciação Científica da USP, ocorrerá de 14 a 18-09-15. --------------------------- 

 
I.2.9. Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

a) Segundo relato da reunião da CCEx feito pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo 
Cugnasca e apresentado pelo Prof. Saraiva, os alunos inadimplentes dos 
cursos de extensão não poderão ser impedidos de cursar disciplinas, provas 
e outras atividades. Contudo, poderão ser impedidos de realizar novas 
matrículas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Conforme informado no presente relato, na próxima reunião da CCEx 
haverá a eleição do novo presidente da Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária da EPUSP. -------------------------------------------------------------------- 

c) Consoante o presente relato, o 5º Simpósio Aprender com Cultura e 
Extensão será realizado nos dias 17 e 18 de novembro de 2015 na USP-
São Carlos. Os alunos contemplados com bolsas desse programa deverão 
submeter um trabalho. ----------------------------------------------------------------------- 

d) De acordo com o presente relato, a Feira das Profissões da USP, que 
ocorreu entre os dias 6, 7 e 8 de agosto de 2015 no Parque de ciência e 
Tecnologia da USP, recebeu cerca de 55.000 visitantes. -------------------------- 



  

e) Prof. Jorge Risco, que participou da Feira de Profissões, agradeceu a 
participação dos Professores: Jorge Kinoshita, Pedro Luiz Pizigatti Corrêa, 
Ricardo Nakamura e Solange Nice Alves de Souza. Destacou, ainda, a 
importância de mostrar aos jovens o que é a engenharia de computação e 
apresentá-la como alternativa de carreira. --------------------------------------------- 

 
I.2.10. Secretaria do Departamento 

a) Funcionária Léia Sicília informou que usufruirá 30 dias de férias em outubro, 
de 01 a 30-10-2015. -------------------------------------------------------------------------- 

 
I.2.11. Palavra aos Conselheiros 

a) Prof. Bruno sugeriu que, para os afastamentos de longo prazo, os 
professores fizessem uma pequena apresentação do que foi feito durante o 
afastamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Prof. Jaime reiterou o convite aos docentes e funcionários do Departamento 
para o lançamento do livro "Do cartão perfurado à nuvem: História do Centro 
de Computação Eletrônica da USP”, a ser realizado no dia 21-09-15, às 
18h00, no Auditório Prof. Francisco Romeu Landi. ---------------------------------- 

c) Prof. Jaime comentou que está participando de um grupo de docentes da 
EPUSP que está discutindo a proposta do GT Atividade Docente, que visa 
alterar a filosofia e avaliação dos regimes de trabalho docente na USP. ------ 

d) Prof. Jaime parabenizou a Prof. Anna Helena Reali Costa, e seu aluno de 
Doutorado Ruben Glatt, pela obtenção do grant de Pesquisa da Google. ----- 

e) Funcionário Nilton comentou sobre o comprometimento da folha de 
pagamento da USP, que voltou a ser mais de 100% da receita e que esta 
situação pode piorar com a unificação do ICMS. ------------------------------------- 

f) Prof. Anna agradeceu o Prof. Jaime pelo cumprimento e informou que foi a 
primeira vez que a o evento Google Research Awards aconteceu na 
América Latina. Acrescentou que os contemplados, orientado e orientador 
recebem, cada um, uma bolsa mensal para financiar pesquisas na área da 
ciência de computação. --------------------------------------------------------------------- 

 
 
II - ORDEM DO DIA 
II.1. Graduação 
II.1.1. Designação de Aluno Monitor  
Aprovadas as designações de aluno monitor dos alunos: a) André Nicolini 
Rossini, orientado pelo Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa, na disciplina 
PCS3115 – Sistemas Digitais I, pelo período de 01-09 a 18-12-2015. b) Fábio 
Tsuyoshi  Muramatsu, orientado pelo Prof. Dr. Bruno de Carvalho Albertini, na 
disciplina PCS3225 – Sistemas Digitais II, no período de 01-09 a 18-12-2015.-------- 
 
II.2. Pós-Graduação 
II.2.1. Proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado 
Aprovada a proposta de Exame de Qualificação no Programa de Doutorado do 
aluno André Ippolito, conforme aprovada na reunião da CCP (Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação). --------------------------------------------- 
 
 
 
 



  

II.2.2. Proposta de Banca para Dissertação de Mestrado 
Aprovada a proposta de Banca para Dissertação de Mestrado do aluno Pedro 
Monteiro Kayatt, conforme aprovada na reunião da CCP (Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação). --------------------------------------------- 
  
II.3. Pesquisa 
Não há matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.4. Pesquisa e Extensão 
Não há matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.Cultura e Extensão Universitária 
II.5.1. Participação de Docente em Atividade de Extensão: 
a) Atividades de Assessoria/Consultoria/Coordenação de Cursos (art.15)  
Aprovado o pedido de participação em atividade de assessoria/consultoria do Prof. 
Dr. Marcos Antonio Simplício Júnior prestando consultoria sobre “Solução de 
Segurança Unipass4i”, junto à empresa Scopus Tecnologia, no período de 10-10 a 
30-12-2015, com dedicação de 4 horas semanais. Os valores envolvidos são da 
ordem de R$ 24.000,00. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
II.5.2. Proposta de Curso de Extensão  
Aprovadas as Propostas dos Cursos de Extensão: a) Reoferecimento do “MBA – 
USP - Tecnologia da Informação”, que se realizará de 16-02-2016 a 16-02-2018, 
sob coordenação do Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra e vice-coordenação do 
Prof. Dr. Reginaldo Arakaki, envolvendo o LTS – Laboratório de Tecnologia de 
Software, com carga horária de 510 horas, através da FUSP – Fundação de Apoio 
à Universidade de São Paulo. Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 
665.880,00. b) Reoferecimento do “Big Data – Inteligência na Gestão de 
Dados”, que se realizará de 16-02-2016 a 16-08-2017, sob coordenação da Prof.ª 
Dr.ª Solange Nice Alves de Souza e vice-coordenação da Prof.ª Dr.ª Lúcia Vilela 
Leite Filgueiras, envolvendo o LTS – Laboratório de Tecnologia de Software, com 
carga horária de 432 horas, através da FUSP – Fundação de Apoio à Universidade 
de São Paulo. Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 662.904,00. -------------- 
 
II.6. Pedidos de Afastamento de Docente  
Referendados os pedidos de afastamento dos docentes: a) Prof.ª Dr.ª Lúcia Vilela 
Leite Filgueiras (Bamberg/Alemanha e Atenas/Grécia – 11 a 20-09-2015); b) 
Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (Knoxville/OakRidge, TN, EUA de 18 a 27-
09-2015). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.7. Relatórios de Afastamento 
Aprovado o relatório de afastamento da Prof.ª Dr.ª Anna Helena Reali Costa 
(Buenos Aires – Argentina de 24-07 a 02-08-2015). ------------------------------------------ 
 
Nada mais a constar, a reunião deu-se por encerrada às 10h48 e eu, Léia Sicília, 
Secretária do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, 
redigi e digitei a presente ata. -----------------------------------------------------------------------  

 
**** 


