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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, no Centro de Convenções, 5 

às quatorze horas, realizou-se a centésima septuagésima oitava reunião ordinária do 6 

Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as seguintes presenças: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que 8 

presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e 9 

Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 10 

Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. 11 

Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – 12 

Diretor do CBB; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor do CCH; Sr. Antonio Constantino 13 

de Campos – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Antonio 14 

Gesualdi Junior (CCTA); Profª Daniela Barros de Oliveira (CCTA); Prof. Alexandre Pio 15 

Viana (CCTA); Profª Célia Raquel Quirino (CCTA); Prof. Francisco José Alves Lemos 16 

(CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Helion Vargas (CCT); Prof. Oscar 17 

Alfredo Paz La Torre (CCT); Prof. Rodrigo Tavares Nogueira (CCT); Profª Denise Cunha 18 

Tavares (CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa (CCH); Prof. Marcelo Carlos 19 

Gantos (CCH); Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH); Professores Titulares: Prof. Antonio 20 

Carlos da Gama Rodrigues (CCTA); Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CBB); Prof. Pedro 21 

Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. Renato Augusto DaMatta 22 

(CBB); Prof. Juraci Aparecido Sampaio (CCT); Prof. Giovane do Nascimento (CCH); 23 

Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Luciano Viana 24 

Muniz (CCT). Convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Prof. 25 

Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos 26 

– Diretor da Agência de Inovação; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 27 

Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 177ª reunião; 2- Informes; 3- 28 

Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento 29 

– Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5- Perfil de vaga de concurso público para Professor 30 

Associado do LAMAV/CCT (CI CCT nº 018/13); 6- Perfil de vaga de concurso público para 31 

Professor Titular do LEF/CCTA (CI LEF 122/2012); 7- Resultado de concurso público para 32 

Professor Titular do CBB (processo E-26/009/266//2013); 8- Resultado de concurso público 33 

para Professor Associado do CCTA (CI UENF/CCTA/ Concurso Público nº 013/13); 9- 34 

Solicitação de afastamento para realização de pós-doutoramento do Prof. Gines Arturo 35 

Santos Falcón (processo E-26/054.420/12); 10- Minuta de Resolução que atualiza a 36 

Resolução Consuni nº 02-2004 - Estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-37 

Doutoramento de Docentes do Quadro Permanente da UENF (processo E-26/051.865/12) 38 

– parecer da relatoria; 11- Minuta de Resolução sobre Política da Propriedade Intelectual 39 

da UENF (processo E-26/052.247/11) – parecer da relatoria; 12- Parque Tecnológico; 40 

13- Assuntos diversos. Justificaram ausência os Professores Fábio Olivares, Francisca 41 

Pinheiro, Elias Fernandes de Sousa, Valdirene Moreira Gomes, Geraldo Timóteo, Ricardo 42 

Garcia e Andréa Arnholdt. O Prof. Edson informou que o Reitor está em agenda fora da 43 

cidade. Disse que esta reunião às 14 horas é circunstancial, com a próxima retornando ao 44 

horário normal, às 9 horas. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Edson colocou a 45 

minuta da 177ª ata em apreciação, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao 46 

item 2 da pauta, o Prof. Edson deu os seguintes informes: i) participou de reunião na 47 
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PETROBRAS, no Rio de Janeiro, junto do Prof. Paranhos, Prof. Nagipe e professores do 48 

LENEP. Disse que visitaram a Universidade Corporativa, que oferece capacitação aos 49 

técnicos da PETROBRAS. Disse que a referida Universidade mantém interação com 50 

outras instituições e a UENF poderá participar; ii) ontem foi realizada reunião do Conselho 51 

Curador da UENF, no Rio de Janeiro, e o Reitor manteve contato com o novo Secretário de 52 

Ciência e Tecnologia, sendo agendada reunião para o próximo dia 11 de março, para tratar 53 

da Dedicação Exclusiva (DE); iii) deveremos marcar Sessão Solene para dar o nome de 54 

Oscar Niemeyer ao Centro de Convenções, conforme aprovação do CONSUNI. Disse que 55 

estamos em tratativas com a família de Niemeyer para agendamento; iv) estamos buscando 56 

a participação mais efetiva da UENF no Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de 57 

Janeiro. Disse que na próxima semana a reunião do Fórum terá a presença do Secretário de 58 

Estado de Ciência e Tecnologia; v) o SINTUPERJ encaminhou solicitação para distribuir aos 59 

conselheiros proposta de tabela salarial e que a mesma possa ser inserida na pauta da 60 

próxima reunião. O Sr. Detony desejou um bom 2013 a todos. Sugeriu uma reunião 61 

extraordinária antes da reunião marcada pelo Reitor com o Secretário, em 11 de março, 62 

para que este tema possa ser encaminhado à referida reunião. Enfatizou que este tema é 63 

muito importante para os técnicos administrativos. O Prof. Edson solicitou a inclusão em 64 

pauta dos seguintes assuntos: i) proposta do Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CI 65 

LCA/CBB 023/2013) de dar o nome de Espaço Agroecológico Cícero Guedes ao local, no 66 

prédio P5, onde hoje funciona a feira dos pequenos produtores rurais – inserção na pauta 67 

aprovada com duas abstenções; ii) solicitação de alteração na composição da Comissão 68 

constituída para atualizar o Regimento Interno da UENF – inserção na pauta aprovada com 69 

duas abstenções; iii) solicitação de revalidação de diploma – inserção na pauta aprovada 70 

com uma abstenção. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação 71 

os seguintes convênios: i) convênio entre a UENF e MEC (processo E-26/054.383/12), 72 

que tem por objetivo apoio às propostas de extensão aprovadas pelo Edital nº 04 – 73 

PROEXT 2011, subdivididas em três diferentes itens: Geração de Trabalho e Renda na 74 

Terceira Idade em Campos dos Goytacazes; Incubação da Cooperativa de Costureiras de 75 

Rio Preto, Campos dos Goytacazes e o Circuito Goitacá de Economia Solidária e 76 

Comércio Justo. A coordenação pela UENF é da PROEX – aprovado por unanimidade; 77 

ii) convênio entre a UENF e MEC (processo E-26/009/10//2013), que tem como objetivo a 78 

implantação de ações de assistência estudantil para atendimento dos estudantes 79 

matriculados em cursos de graduação presencial da UENF. A coordenação pela UENF é 80 

da PROGRAD – aprovado por unanimidade; iii) convênio entre a UENF e CAPES 81 

(processo E-26/009/268//2013), que tem como objetivo apoiar a aquisição de 82 

equipamentos destinados à melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica 83 

nos programas de pós-graduação recomendados pela CAPES. A coordenação pela 84 

UENF é da PROPPG – aprovado por unanimidade. Passando ao item 4 da pauta, o 85 

Prof. Edson colocou em apreciação a CI CCD nº 009/2013, com enquadramentos e 86 

progressão diferenciada dos seguintes docentes: Anna Lvovna Okorokova Façanha 87 

(enquadramento - faixa XVII – padrão 5); Annabell Del Real Tamariz (enquadramento - 88 

faixa XVI – padrão 5); Eliana Crispim França Luquetti (enquadramento - faixa XV – padrão 89 

5); Mauro Macedo Campos (enquadramento - faixa XV – padrão 5); Max Erik Soffner 90 

(enquadramento - faixa XIV – padrão 5); Paulo Pedrosa de Andrade (progressão 91 

diferenciada - faixa XVI – padrão 5); Rodrigo da Costa Caetano (enquadramento - faixa 92 

XV – padrão 4); Rodrigo Rodrigues de Oliveira (enquadramento - faixa XVI – padrão 5); 93 

Victor Hugo Santos (enquadramento - faixa XV – padrão 4); Vitor de Moraes Peixoto 94 
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(enquadramento - faixa XV – padrão 4) – enquadramentos e progressão diferenciada 95 

aprovados por unanimidade. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Edson colocou em 96 

apreciação a CI CCT nº 018/13, com perfil de vaga de concurso público para Professor 97 

Associado do LAMAV/CCT - área de conhecimento “Metalurgia Física” – área de atuação: 98 

“Processos de Corrosão de Materiais” – aprovado por unanimidade. Passando ao item 99 

6, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI LEF 122/2012, com solicitação de reabertura 100 

de edital de concurso público para Professor Titular do LEF/CCTA – área de conhecimento: 101 

Entomologia – linhas de atuação: controle biológico com o uso de predadores ou fungos 102 

entomopatogênicos – aprovado por unanimidade. Passando ao item 7, o Prof. Edson 103 

colocou em apreciação o resultado de concurso público para Professor Titular do 104 

LQFPP/CBB, na área de Química de Proteínas (processo E-26/009/266//2013), que teve 105 

como aprovada a candidata Olga Lima Tavares Machado, com média final 10 – resultado 106 

homologado por unanimidade. Passando ao item 8, o Prof. Edson colocou em 107 

apreciação o resultado de concurso público para Professor Associado do LMGV/CCTA, na 108 

área de Agronomia e linha de atuação Melhoramento de Plantas (CI UENF/CCTA/Concurso 109 

Público nº 013/13), que teve como aprovada a candidata Helaine Christine Cancela Ramos, 110 

com média final 7,81. O candidato Sérgio Alessandro Machado Soares não compareceu, as 111 

candidatas Deisy Lúcia Cardoso e Patrícia Gomes de Oliveira Pessanha foram reprovadas 112 

na prova escrita e a candidata Cintia dos Santos Bento foi reprovada na prova didática – 113 

resultado homologado por unanimidade. Passando ao item 9, o Prof. Edson colocou em 114 

apreciação a solicitação de afastamento para realização de pós-doutoramento do Prof. 115 

Gines Arturo Santos Falcón, na Universidade Politécnica de Cartagena, na Espanha, pelo 116 

período de um ano a partir de 1º de abril de 2013 (processo E-26/054.420/12) – solicitação 117 

aprovada por unanimidade. O item 10 da pauta, que trata de minuta de resolução que 118 

atualiza a Resolução Consuni nº 02-2004 - Estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-119 

Doutoramento de Docentes do Quadro Permanente da UENF - (processo E-120 

26/051.865/12), não pode ser analisado por falta de quorum qualificado para ser votado. 121 

Passando ao item 11, que trata de minuta de Resolução sobre Política da Propriedade 122 

Intelectual da UENF (processo E-26/052.247/11), a Profª Olga fez a leitura de seu 123 

parecer. Disse que analisou documentos da Petrobras e UNICAMP referentes a este 124 

tema. Alertou para pensarmos nos projetos, sobre quais documentos estamos assinando. 125 

Disse que na UNICAMP só é assinado quando o percentual é de 80% para a 126 

Universidade e 20% para a Petrobras, por exemplo. O Prof. Edson disse que a 127 

professora aponta uma preocupação e sugere uma solução, que considera simples. O 128 

Prof. Paranhos disse que os contratos e convênios têm que ter a preocupação sobre a 129 

quem pertencem as coisas. Disse que é importante que a UENF tenha uma Lei de 130 

Propriedade Intelectual. O Prof. Edson colocou em apreciação a Resolução sobre 131 

Política da Propriedade Intelectual da UENF, sendo aprovada por unanimidade, 132 

ressalvando a necessidade de serem atendidas as sugestões da relatora. Passando 133 

ao item 12, que trata de Parque Tecnológico, o Prof. Edson disse que sobre este tema 134 

não teremos nada a votar hoje aqui. Disse que o Reitor solicitou que trouxéssemos ao 135 

CONSUNI esta questão dado a importância que isto implica para o desenvolvimento da 136 

região e do país. Disse que na posse do novo Secretário de Estado de Ciência e 137 

Tecnologia, que teve a presença do Ministro de Ciência e Tecnologia, os diversos 138 

discursos tiveram este tema abordado. Disse que é importante que esta questão seja 139 

inserida no CONSUNI, pois futuramente várias decisões terão que ser tomadas. Disse 140 

que já ocorreram reuniões em Macaé, sendo um tema que poderia envolver a FENORTE 141 
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e diversos pesquisadores. Disse que a UENF poderia participar como âncora deste 142 

processo. O Prof. Paranhos informou que temos participado de reuniões tanto em 143 

Campos quanto em Macaé. Disse que há uma comissão de estudos, junto com a 144 

FENORTE, para tratar do tema. Disse que em Macaé a Prefeitura já reuniu 25 145 

instituições. Informou que devemos propor em breve um convênio para estabelecimento 146 

de uma incubadora de empresas em Macaé e que o Governo Federal tem interesse em 147 

implantar 20 Parques Tecnológicos nos próximos anos. Disse que há cinco propostas 148 

para o Estado do Rio de Janeiro, incluindo a nossa. Considerou que Campos ou Macaé, 149 

sozinhos, não teriam demanda para implantação, mas sendo agregado sim. Disse que a 150 

instituição âncora tem um papel maior que as demais, um papel de liderança. O Prof. 151 

Edson disse que o objetivo é iniciar a discussão e formalizar junto ao CONSUNI. O Prof. 152 

Carlos Eduardo Batista disse que acha louvável a proposta, mas estamos 153 

sobrecarregados. Indagou se o Governo entraria com participação. O Prof. Edson disse 154 

que para a UENF entrar neste projeto não será com a utilização de nossos recursos. 155 

Disse que o Parque é um projeto que envolve vários atores, como o poder público e 156 

agências de financiamento, e a participação é com financiamento do próprio projeto. O 157 

Prof. Paranhos disse que há estudo de viabilidade técnica e econômica. O Prof. 158 

Gonçalo disse que acha louvável, mas boa parcela da comunidade não tem 159 

esclarecimento do que seja o Parque, qual o nosso papel e qual retorno a Universidade 160 

teria. Sugeriu que seja feita melhor divulgação sobre as definições de Parque 161 

Tecnológico. O Prof. Edson disse que o objetivo de se colocar na pauta é exatamente 162 

este, que as lideranças aqui levem aos seus pares as informações. Disse que pode ser 163 

preparada uma apresentação para esclarecer à comunidade sobre o Parque. Disse que é 164 

preciso sim uma divulgação para que todos tomem conhecimento. Disse que não 165 

assinamos um documento de intenção de participação durante reunião em Macaé, 166 

exatamente por não ter sido trazido ao CONSUNI. O Prof. Paranhos disse que o Reitor o 167 

solicitou que interaja com os Diretores para que possa falar sobre este tema nos 168 

Conselhos de Centro. O Prof. Antonio Carlos disse que também não tem a visão exata 169 

do que é Parque Tecnológico. Disse que precisam ser analisados os que já existem para 170 

que este tema seja discutido. Disse, sobre a questão de demanda, que se fosse analisar 171 

com base em demanda a UENF nem teria sido criada. Disse que formamos, na verdade, 172 

quem está pensando em emprego. Enfatizou que quando há muito interesse e recursos 173 

envolvidos devemos analisar com tranquilidade qual deve ser o nosso papel. Disse, ainda, 174 

que esta questão deveria ser discutida na célula do laboratório. O Prof. Edson disse que 175 

precisamos ser cuidadosos sim, mas se faz necessário levar o tema à comunidade. O Sr. 176 

Constantino disse que no 2º semestre de 2012 teve a oportunidade de representar o 177 

Reitor no Fórum de Secretários de Ciência e Tecnologia, em São Luis/MA, e a questão de 178 

Parque Tecnológico ocupou um grande espaço nas discussões. Disse que foram 179 

apresentados vários parques e há três características básicas: política estratégica para 180 

aproximar a universidade da sociedade; cada parque tem suas características próprias; 181 

cada parque tem sempre uma universidade de peso como âncora. O Prof. Marcelo disse 182 

que na FENORTE há uma maquete de um Parque Tecnológico, que seria instalado onde 183 

hoje há um conjunto habitacional. Disse que é um assunto antigo, com 13 anos pelo 184 

menos, e hoje funciona como política pública. Disse que gostaria que fosse discutido no 185 

âmbito acadêmico. Disse que precisamos discutir o parque como uma coisa importante, 186 

mas resultado de uma contribuição coletiva, tratando a demanda como acadêmica. O 187 

Prof. Edson disse que os setores de pesquisa e o setor público devem olhar o 188 
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desenvolvimento. Disse que a ideia era colocar o tema em nossa agenda para tratarmos 189 

de forma mais efetiva e aumentar a informação dentro da comunidade. Solicitou ao 190 

Conselho um aval para a Reitoria continuar a se informar, participar de reuniões e, 191 

havendo uma proposta mais concreta, a mesma será trazida ao este Conselho. O Prof. 192 

Carlos Eduardo de Rezende disse que já há uma comissão tratando da questão. O Prof. 193 

Edson disse que os resultados desta comissão seria parte de uma proposta para a UENF 194 

participar e trazer para discussão. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que a 195 

Reitoria tem total liberdade para discutir e, em caso de proposta concreta, que a mesma 196 

seja trazida ao Conselho para que possamos discuti-la. Passando ao item 13 da pauta, o 197 

Prof. Edson colocou em discussão a proposta em dar o nome de Cícero Guedes ao 198 

espaço agroecológico da UENF, onde funciona a feirinha de pequenos produtores rurais. 199 

O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que a feira ocorre no prédio P5 e o Cícero 200 

participava, inclusive de projetos de extensão. Considerou que será uma homenagem 201 

bem justa. O Prof. Edson colocou a proposta em apreciação, sendo aprovada por 202 

unanimidade. O Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de alteração na 203 

composição da Comissão de Aperfeiçoamento do Regimento da UENF. A Profª Olga 204 

informou que não tem participado das reuniões por que não recebeu as convocações. O 205 

Prof. Edson fez a leitura dos nomes sugeridos para a nova composição: Prof. Antonio 206 

Teixeira do Amaral Júnior; Prof. Rodrigo da Costa Caetano; Profª Olga Lima Tavares 207 

Machado; Prof. Alexandre Pio Viana; Prof. Edésio José Tenório de Melo; Prof. Carlos 208 

Eduardo Veiga de Carvalho; Prof. Mauro Macedo Campos; Profª Eliana Crispim Franca 209 

Luquetti; Proª Annabell Del Real Tamariz; Srª Roselane da Silva Oliveira; Srª Etiene 210 

Marques Ambrosio Gomes; e o estudante de Graduação João Luiz Oliveira Barbosa. O 211 

Prof. Amaral disse que tratar do Regimento da UENF é uma tarefa hercúlea e por isso a 212 

solicitação de mudança da composição. Disse que nas reuniões realizadas foi verificado 213 

que havia técnico administrativo que estava prestes a se aposentar e que todos os 214 

Centros deveriam estar representados. Disse que a composição da comissão deve 215 

acompanhar o estabelecido pelo próprio Regimento Geral da UENF (Art. 3º, § 1º). O Prof. 216 

Carlos Eduardo de Rezende indagou que quem partiu a indicação dos nomes que não 217 

fazem parte do CONSUNI. O Prof. Amaral disse que foi um entendimento do próprio 218 

grupo que está trabalhando. Disse que todas as pessoas que estão sendo sugeridas para 219 

integrar a comissão já deram seus avais. O Prof. Marcelo perguntou qual o percentual de 220 

Professores Titulares na composição. O Prof. Amaral respondeu que a legislação não 221 

aponta cota específica para Titulares e Associados. A Profª Olga disse que foi uma 222 

discussão ampla aqui quando da composição da comissão. Disse que nas duas primeiras 223 

reuniões que não participou surgiram os novos nomes para participação. Disse que o que 224 

está em discussão é se validamos estes nomes que não foram sugeridos pelo CONSUNI. 225 

O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que vai ser trabalhado um assunto que 226 

precisará de experiência institucional. Disse que hoje nos esbarramos em uma série de 227 

detalhes e os Conselhos deveriam indicar os nomes, levando em conta a experiência dos 228 

mesmos. Propôs que a decisão seja melhor pensada. O Sr. Constantino disse que o 229 

importante é o conteúdo e precisamos ter uma minuta do novo Regimento e este 230 

Conselho irá se debater sobre a minuta. Disse que o Conselho pode solicitar que os 231 

Centros se mobilizem para participar com encaminhamento de sugestões e quando o 232 

produto estiver pronto nos debruçaremos sobre ele. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende 233 

considerou que a comissão constituída pelo CONSUNI deva continuar atuando e não 234 

concorda como foram sugeridos os novos nomes. A Profª Olga disse que a comissão 235 
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inicial surgiu dentro do CONSUNI e é aqui que poderia ser constituída. Disse que na 236 

proposta há nomes de pessoas que não são membros do Conselho e talvez tenhamos 237 

nomes aqui que poderiam ingressar na comissão. Disse que a ampliação poderia ser 238 

definida neste Colegiado, aprovando ou não os nomes sugeridos. O Prof. Henrique disse 239 

que poderiam analisar os nomes sugeridos. O Sr. Detony sugeriu os nomes propostos 240 

mais o nome do Prof. Carlos Eduardo de Rezende. O Prof. Carlos Eduardo Batista 241 

sugeriu que sejam preferencialmente membros que tenham experiência na UENF. O Prof. 242 

Prof. Carlos Eduardo de Rezende propôs que o CONSUNI solicite aos Diretores que os 243 

respectivos Conselhos de Centro façam as indicações. A Profª Olga informou que a 244 

comissão hoje não pode atuar por que não está composta em concordância com o 245 

Regimento da UENF. O Prof. Edson colocou em apreciação a proposta de nova 246 

composição da Comissão de Aperfeiçoamento do Regimento da UENF, sendo aprovada, 247 

tendo 05 votos contrários e 02 abstenções. O Prof. Edson colocou em apreciação a 248 

solicitação de revalidação de diploma de Doutorado, realizado na Suíça. O Prof. Amaral 249 

informou que a solicitação foi aprovada na CPPG e no COLAC. Disse que foi a primeira 250 

solicitação de revalidação de diploma de pós-graduação. Disse que foi um trabalho de 251 

excelente qualidade e informou que a solicitante foi aprovada em concurso público e 252 

houve aprovação “ad referendum” do CONSUNI, sendo trazido aqui para apreciação 253 

deste Conselho. O Prof. Edson colocou em apreciação, com a aprovação “ad 254 

referendum” tendo sido homologada com uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, 255 

o Prof. Edson encerrou a reunião às 17 horas e 05 minutos. 256 

 257 

 258 

 259 

 260 

       Prof. Edson Corrêa da Silva                                Carlos André Pereira Baptista           261 

                    Vice-Reitor                                                         Secretário ad hoc                                                                      262 


