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A Associação Brasileira de Pesquisadores em

Comunicação e Política (Compolítica) foi

fundada em 2006, durante a ocasião de seu

primeiro congresso, em Salvador, Bahia. Em

2013, a Compolítica teve o seu primeiro

estatuto registrado e oficialmente ganhou sua

existência jurídica. Contudo, a associação não

teve as atas de assembleias seguintes

registradas em cartório, o que implicou em uma

desatualização nos dados cadastrais da Receita

Federal, que, somada à inadimplência do

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, resultou

em seguidas dificuldades não apenas para a

regularização jurídica e fiscal da associação mas

para a própria liberação da conta bancária da

Compolítica para movimentações financeiras.

Desse modo, até fevereiro de 2021, a atual

gestão não obteve acesso ao caixa, e somente

neste mês conseguiu efetivamente regularizar

todas as pendências fiscais e administrativas da

associação. Para que o histórico estatutário da

associação não fosse perdido, optou-se pelo

registro de uma ata em cartório que informou

sobre todas as eleições de diretorias

anteriores a 2019, e permitiu que a atual

gestão pudesse efetivamente ser

empossada.

Em função da pandemia, e pelo fato de a

associação ter sede jurídica no estado

do Rio de Janeiro, presidente e vice-

presidente lavraram procuração ao

secretário executivo, que passou, então,

a ser responsável pelas operações de

tesouraria. A diretoria contratou ainda o

escritório de advocacia Alencar Pantoja

Advogados Associados para auxiliar com

todos os procedimentos burocráticos. A

Compolítica encontra-se, hoje,

legalmente regularizada.

Regularização
jurídica e
administrativa da
associação e
liberação de sua
conta bancária.
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Entre agosto e dezembro de 2020, a atual

gestão da associação promoveu o primeiro

processo de reclivagem dos grupos de trabalho

da Compolítica. A necessidade de uma

reclivagem foi definida a partir de comissão

instituída pela gestão anterior, em 2018, e

apontada como meta a partir do regulamento

dos grupos de trabalho, promulgado a partir da

assembleia geral ordinária realizada em 2019.

A comissão, composta pelos professores

Isabele Mitozo (UFMA), Érica Anita

Baptista (UFMG), Liziane Guazina (UnB),

Maria Helena Weber (UFRGS), e Ricardo

Fabrino Mendonça (UFMG), deliberou

pela aprovação de doze propostas,

apoiadas por cerca de 80 sócios. O

processo foi caracterizado por uma

ampla mobilização da comunidade e

resultou em propostas de grupos de

trabalho atualizadas e condizentes com

os atuais direcionamentos gerais do

campo de pesquisa em Comunicação e

Política no Brasil, conforme se segue.

Os grupos de trabalho da Compolítica
jamais atravessaram um processo de
reclivagem anteriormente e o congresso
vem operando com os mesmos grupos de
modo estável desde 2011 ao menos, com
pequenas alterações desde 2006. A atual
gestão optou por um processo aberto e
transparente, em que os sócios puderam
inscrever suas propostas e uma comissão
responsável pelo processo as avaliou.

Processo de
reclivagem dos grupos
de trabalho do
Encontro da
Associação Brasileira
de Pesquisadores em
Comunicação e
Política
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Coordenação: Regiane Garcêz (UFMG) e Samuel Barros (UFRB)

COMUNICAÇÃO E DEMOCRACIA

Coordenação: Grazielle Albuquerque (Núcleo de Estudos e Pesquisas da Defensoria
Pública-CE) e Cláudia Lemos (CEFOR)

COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA

Coordenação: Ana Carolina Vimieiro (UFMG) e Leandro Lage (UFPA)

COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL

Coordenação: Carlos Locatelli (UFSC) e Rudimar Baldissera (UFRGS)

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E INSTITUCIONAL

Coordenação: Emerson Cervi (UFPR) e Felipe Borba (UNIRIO)

CULTURA POLÍTICA, COMPORTAMENTO E OPINIÃO
PÚBLICA

Coordenação: Michele Massuchin (UFPR) e Carolina Almeida de Paula (IESP-UERJ)

ELEIÇÕES E PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO
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Coordenação:Cristiane Brum Bernardes (CEFOR) e Maria Paula Almada (UFBA)

GOVERNO E PARLAMENTO DIGITAL

Coordenação: Kelly Prudêncio (UFPR) e Camila Quesada Tavares (UFMA)

JORNALISMO POLÍTICO

Coordenação: Viviane Gonçalves Freitas (UFMG) e Lucy Oliveira (UFSCAR)

MÍDIA, GÊNERO E RAÇA

Coordenação: Juliano Mendonça Domingues da Silva (Unicap) e Paulo Victor Melo (UFS)

POLÍTICAS E GOVERNANÇA DA COMUNICAÇÃO

Coordenação: Luciana Panke (UFPR) e Aryovaldo de Castro Azevedo Junior (UFPR)

PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO ELEITORAL

Coordenação: Camilo Aggio (UFMG) e Arthur Ituassu (PUC-Rio)

FENÔMENOS E PRÁTICAS DA COMUNICAÇÃO
ONLINE
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A gestão 2019-2021 da Compolítica instituiu três
comissões internas para distribuição de tarefas
competentes à associação. A comissão de
comunicação institucional, composta pelos colegas
Rodrigo Carreiro (UFBA), Ana Javes Luz (UFRGS),
Pedro Mesquita (UFBA) e Muriel Felten (UFRGS),
foi responsável pela administração de toda a
estrutura comunicacional da Compolítica, incluindo
site oficial, mídias sociais e newsletter. A
comissão de diversidade e interiorização,
composta pelas colegas Camilla Tavares (UFMA),
Janine Bargas (Unifesspa), Lucy Oliveira (Ufscar)
e Rayza Sarmento (UFV), planejou ações e
diretrizes para tornar a associação mais diversa
nas dimensões de raça, etnia, gênero, geração e
região, e promover fortalecimento de
pesquisadoras/es e grupos fora das capitais e do
eixo Sul-Sudeste, por meio de eventos
específicos. Por fim, a comissão científica,
composta pelos colegas Érica Anita Baptista
(UFMG), Isabele Mitozo (UFMA) e João Guilherme
Bastos dos Santos (UFBA), trabalhou em duas
frentes institucionais distintas, a saber: a
reclivagem dos grupos de trabalho e a atualização
dos dados disponíveis e da plataforma do

Diretório de Teses e Dissertações em

Comunicação e Política.

Todas as comissões representaram

avanços importantes na estrutura

organizacional da associação, uma vez

que o número reduzido de membros da

diretoria concentra muitas ações em

poucos gestores. Destacam-se as

significativas melhorias da comunicação

interna, a partir de um uso mais

dinâmico do site oficial e do envio de

informativos aos sócios, além da

atualização regular dos diferentes

canais de mídias sociais.

Comissões
científica, de
comunicação
institucional, e de
diversidade e
interiorização
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A atual gestão promoveu também, entre agosto e

dezembro de 2019, um survey entre os

associados, com o objetivo de mapear os

interesses e especialidades de seus membros. A

pesquisa foi coordenada pelo professor Emerson

Urizzi Cervi e pelo grupo de pesquisa CPOP e

contou com a participação de 139 respondentes.

O objetivo foi, além de traçar o perfil do

pesquisador na área, identificar suas demandas e

avaliações sobre diferentes aspectos da

Compolítica. O questionário trazia perguntas

sobre o perfil socioeconômico e acadêmico dos

respondentes, além de questões a respeito da

associação, dos congressos, da Revista

Compolítica, do Diretório de Teses e Dissertações

e da comunicação entre diretoria e associados.

Mais detalhes sobre o survey podem ser

conferidos no relatório na íntegra.

82% é doutor(a) ou

doutorando(a)

54% trabalha como docente ou

pesquisador em instituição de

ensino. Destes, 78,7% atuam em

instituições públicas

5,5% trabalha na área no setor

privado

5,6% trabalha na área no setor

público, para além do exercício da

docência

24 anos é a idade do respondente

mais jovem. 70 anos do mais

velho. A média de idade fica em

40 anos

Das respostas válidas, 51% são

homens e 49% são mulheres

70,1% declara ter pele branca,

seguida de 22,1% de parda

PRINCIPAIS
RESULTADOS:

Survey e mapeamento
geral dos associados
da Compolítica

http://compolitica.org/novo/wp-content/uploads/2021/03/SURVEY_RELATORIO_COMPOLITICA.pdf
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Em abril de 2021, a Associação Brasileira de

Pesquisadores em Comunicação e Política

ganhou uma área interna de controle e gestão

de seus associados. Este novo ambiente foi

desenvolvido com base nas necessidades

apontadas pela atual gestão à Dype Soluções,

empresa de Tecnologia da Informação

contratada para executar o serviço. A

plataforma permitirá não apenas que cada

associado verifique e atualize sua situação de

adimplência sem a necessidade de consultas

pessoais por email, como processará os

pagamentos por boleto bancário e cartão de

crédito diretamente na conta da Compolítica.

Até 2020, todo o controle de associados era

realizado manualmente por meio de uma

planilha alimentada pelos responsáveis pela

tesouraria de cada gestão. A área interna

permitirá maior segurança de dados e facilitará

o pagamento das anuidades para todos os

sócios. Além disso, o sistema possui módulos

que facilitam o cadastramento dos

pesquisadores e reconhecimento do perfil

sócio-demográfico dos membros.

Cabe destacar que a empresa

contratada possui larga experiência com

este tipo de solução para associações

científicas. O sistema poderá adotado

futuramente para a realização de

enquetes e votações online promovidas

pela diretoria, entre os associados, e,

ainda, para o cadastro de sócios para a

newsletter.

A área interna de associados da

Compolítica é uma das principais

inovações administrativas da atual

gestão e promete tornar o controle

financeiro e de anuidades muito mais

simples e descomplicado.

Área interna e
controle de
filiações e quitação
de anuidade dos
sócios
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O site oficial da Compolítica apresentava problemas na área em que estavam disponíveis os
os arquivos dos anais de trabalhos apresentados em edições anteriores do congresso. Foi
realizada uma reformulação nesta área, com o objetivo de tornar a consulta mais simples e
direta, organizando todos os artigos disponíveis com base no ano de edição do encontro. 

Além da memória dos anais, recuperou-se também a memória de edições anteriores do
Prêmio Compolítica de Teses e Dissertações, cujas informações não estavam detalhadas no
site oficial.

Anais de edições anteriores do congresso e
memória do Prêmio Compolítica

A R T I G O S
710
Total de conteúdos organizados pelos anais

da Compolítica no repositório oficial da

instituição.

S U B M I S S Õ E S
361
Total de propostas submetidas ao congresso

em 2021.

TRABALHOS PREMIADOS
14
Entre teses e dissertações premiadas e

menções honrosas nas duas categorias em

edições anteriores do Prêmio Compolítica.

TRABALHOS POR EVENTO
88,7
Média de artigos aprovados a cada edição do

congresso da Compolítica.



ATIVIDADES
REALIZADAS

RELATÓRIO 2019-2021

Outra implementação importante diz respeito à

atualização da plataforma tecnológica e dos

dados disponíveis no Diretório de Teses e

Dissertações em Comunicação e Política.

Lançado em 2013, o Diretório consiste de uma

base de dados aberta, tornada disponível

inicialmente a partir de pesquisa conduzida pela

professora Alessandra Aldé (Uerj) junto ao

grupo que coordena. A atualização dos dados

do Diretório, defasados desde 2016, foi

realizada por Rayza Sarmento (UFV) e João

Guilherme Bastos dos Santos (UFBA), com

auxílio de Benedita Almeida (UFBA), ao passo

que a atualização tecnológica foi coordenada

por Viktor Chagas (UFF).

A nova ferramenta foi inteiramente

construída sobre uma plataforma

WordPress, o que implica em maior

facilidade de manutenção e atualizações

futuras. Espera-se que o Diretório possa

ser útil a diversos pesquisadores.

Atualização da
base de dados do
Diretório de Teses
e Dissertações em
Comunicação e
Política

TESES DE DOUTORADO222
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO654
INSTITUIÇÕES DE ENSINO E
PESQUISA43
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Uma das ações de maior impacto para a

consolidação e desenvolvimento futuro do

campo diz respeito à criação de uma coleção de

livros com temas relacionados à Comunicação e

Política. Os livros dessa coleção pretendem

elucidar debates, marcos teóricos, objetos

empíricos concernentes à interface entre a

política e os fenômenos comunicacionais mais

tradicionais, bem como em erupção, sobretudo

os media, suas linguagens e seus agentes. Em

maio serão lançados os primeiros volumes da

série.

A coleção prevê a publicação de obras
introdutórias na temática da
Comunicação Política, com linguagem
simples e acessível, sobre
temas concernentes ao universo de
pesquisa na especialidade. Trata-se de
uma coleção cujos volumes são assinados
por diferentes pesquisadores, tendo
como objetivo apresentar conceitos e
autores fundamentais do campo. Voltada
para leitores e pesquisadores em
formação, a coleção tem inspiração direta
em iniciativas famosas que ajudaram a
popularizar temas e discussões das
Ciências Humanas e Sociais, como as
coleções “Primeiros Passos”, “Tudo é
História” e “90 Minutos”.

O acordo inicial com a editora Zouk prevê
a publicação de dois volumes iniciais já
finalizados. Os livros são assinados pelas
pesquisadoras Tatiana Dourado
(DAPP/FGV) e Liziane Guazina (UnB), e
tratam respectivamente dos seguintes
temas: "Fake News" e "Mídia e
Populismo". A coleção pode ainda abrigar
novos volumes no futuro, a depender do
interesse dos pesquisadores.

Coleção Comunicação
e Política para
Iniciantes, uma série
de livros introdutórios
sobre temas
concernentes ao
campo
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Entre março e agosto de 2020, período correspondente ao pico da primeira onda da
pandemia de Covid-19 no Brasil, a Compolítica promoveu a publicação semanal de um
boletim especial com ensaios e artigos de opinião refletindo diferentes visões sobre a crise
sanitária a partir do campo da Comunicação Política no Brasil. A convite da gestão atual da
associação, doutores e doutoras vinculadas a onze universidades das cinco regiões
brasileiras, contribuíram com reflexões acerca de diferentes nuances do mundo em
pandemia. O resultado é um conjunto de dezoito textos que cobrem boa parte dos
acontecimentos recentes. Diante deste panorama diverso de abordagens e perspectivas, a
diretoria optou por publicar em formato ebook esta série, transformando-a no livro
"Comunicação e política no contexto da pandemia: breves reflexões".

Boletim Especial Coronavírus

A R T I G O S
18
Ensaios e artigos de opinião publicados

durante o Boletim Especial Coronavírus.

M E S E S
5
Período total de circulação dos textos na

newsletter semanal enviada a associados.

UNIVERSIDADES E
CENTROS DE PESQUISA

11

Total de instituições envolvidas.

LIVRO
1
Resultado do compilado de artigos

publicados semanalmente no boletim.

http://compolitica.org/novo/especial-coronavirus-compolitica/
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A Associação Brasileira de Pesquisadores em
Comunicação e Política consolidou parceria já
firmada com a Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Campañas Electorales (Alice)
para a realização da primeira edição da Escola
de Verão Compolítica, em 2020, em Curitiba, na
UFPR. Na ocasião, foram realizados 11 cursos
temáticos, voltados para o ensino de diversas
metodologias de pesquisa empregadas em
estudos da área.

A primeira edição da Escola de Verão
Compolítica foi organizada localmente pelas
professoras Luciana Panke (vice-presidente da
Alice), Michele Massuchin e Carla Rizzotto. O
professor Rafael Cardoso Sampaio, presidente
da Compolítica, esteve também diretamente
envolvido no comitê local de organização do
evento. Como na segunda edição, os cursos se
centraram em abordagens quali e quantitativas
para pesquisas na área da Comunicação Política
em geral.

Em 2021, a Compolítica firmou parceria 

com o Instituto Nacional de Ciência e com
o Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Democracia Digital para a
realização de sua segunda edição da
Escola de Verão (e terceira edição da
Escola de Verão do INCT.DD). Desta vez,
inteiramente realizada em modo remoto,
a iniciativa contou com seis cursos
diferentes, distribuídos em duas semanas
no mês de janeiro.

A primeira edição da Escola de Verão
recebeu, no total, 77 inscritos. Já a
segunda edição, ampliou a oferta de
vagas e recebeu um total de 142 alunos
matriculados. Em ambos os casos, a
presença dos parceiros institucionais foi
fundamental, não apenas por conta da
infraestrutura organizacional e de pessoal
para o evento, mas sobretudo para que
fosse possível ampliar a rede de contatos
e potenciais interessados, o que se
reverteu, entre outras coisas, em uma
ampliação do quadro de asssociados.

1ª e 2ª edições da Escola de Verão
Compolítica de Métodos de Pesquisa
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Em virtude das dificuldades relacionadas à

regularização jurídica e administrativa da

entidade, a gestão 2019-2021 da Associação

Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e

Política optou por estabelecer uma política

regular de parcerias inter-institucionais, a fim

de ampliar o alcance de suas ações e gerar

novos associados.

Em maio de 2020, a Compolítica firmou

parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa

e Análise de Dados (Ibpad), instituição que tem

oferecido uma série de cursos de formação

metodológica importantes para a área. Com

base nos termos da parceria, sócios da

Compolítica passaram a poder usufruir de

descontos em diferentes formações oferecidas

pelo instituto. A ação promocional trouxe novos

sócios, especialmente entre discentes de

mestrado e doutorado, interessados em

aprofundar seus conhecimentos em ciência de

dados. Além disso, o Ibpad também ofertará

gratuitamente um curso aos premiados pelo

Prêmio de Teses e Dissertações em

Comunicação e Política da associação.

Em 2021, a Compolítica firmou parceria

com o Observatório da Imprensa e mais

uma série de outras instituições para a

realização do projeto "Mulheres e

Jornalismo no Brasil: resistências e

conquistas". A ação consiste na

publicação de uma plataforma online

com dados concernentes à pesquisa, que

será coordenada pelas colegas Lucy

Oliveira (Ufscar) e Viviane Gonçalves

(UFMG). Além disso, coordenadores de

GTs da Compolítica vêm sendo

convidados a participar do Observatório

de Imprensa, publicando artigos de

opinião sobre temáticas relacionadas

aos seus interesses de pesquisa.

Outras parcerias
institucionais:
Ibpad e
Observatório da
Imprensa

http://compolitica.org/novo/parceria-com-ibpad-garante-desconto-para-associados-do-compolitica/
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/a-midia-na-perspectiva-de-genero-e-raca/
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Todas as diretorias da Associação Brasileira

de Pesquisadores em Comunicação e Política

precisam lidar, em caráter regular e

contínuo, com uma série de atividades

relacionadas ao dia-a-dia da própria

associação. A gestão 2019-2021 atuou no

sentido de garantir continuidade a essas

práticas e consolidar iniciativas desenvolvidas

por gestões anteriores, como o Prêmio de

Teses e Dissertações. Similarmente, várias

dessas iniciativas obtiveram apoio

institucional, que se refletiu, por exemplo, em

isenção de anuidade a membros da comissão

editorial da Revista Compolítica.

ATIVIDADES DE CARÁTER REGULAR

APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO,
REDAÇÃO DO PROJETO PARA
FINANCIAMENTO,  E  OUTRAS AÇÕES.

CONGRESSO
CONFECÇÃO DO EDITAL E
ABERTURA DE CHAMADA PARA O
PRÊMIO DE TESES E DISSERTAÇÕES.

PRÊMIO
MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA E
ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
INSTITUCIONAIS .

SITE OFICIAL
APOIO ÀS ATIVIDADES EDITORIAIS
DA REVISTA E GERENCIAMENTO
DOS CUSTOS DA PUBLICAÇÃO.

REVISTA
CONTROLE DE CAIXA,  CONFECÇÃO
DO EDITAL DE ELEIÇÕES E REVISÃO
DO ESTATUTO.

GESTÃO



DESAFIOS PARA
O FUTURO

RELATÓRIO 2019-2021

AÇÕES E INICIATIVAS IDENTIFICADAS COMO PERTINENTES
PARA FUTURAS GESTÕES

A ATUAL GESTÃO IDENTIF ICOU A
NECESSIDADE DE SE APROVAR
MUDANÇAS NO ESTATUTO DA
ASSOCIAÇÃO QUE GARANTAM
MAIOR FLEXIBIL IDADE
ADMINISTRATIVA,  P .EX. ,  SEM A
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
PARA A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

ESTATUTO

FOI TAMBÉM IDENTIFICADA A
NECESSIDADE DE REGULAR A
REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS
GERAIS EM ANOS INTERVALARES

ASSEMBLEIAS
O CONSELHO FISCAL É
INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA
A REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DA
ASSOCIAÇÃO.  É  NECESSÁRIO
ATUALIZAR SUA COMPOSIÇÃO

CONSELHO
FISCAL

ENFRENTADO O DESAFIO DO
PROCESSO DE RECLIVAGEM,  É
IMPORTANTE AGORA NORMATIZÁ-
LO PARA FUTURAS OCASIÕES.  É
PRECISO TAMBÉM DEFINIR COMO
SE DÁ A SUCESSÃO DA
COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE
TRABALHO

RECLIVAGEM
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A Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e

Política Gestão 2019-2021 é devedora de agradecimentos especiais a parceiros

institucionais e pessoas físicas que atuaram colaborativamente no sentido de constituir,

no todo ou em parte, algumas das ações acima relacionadas. Manifestamos abaixo nossos

agradecimentos aos seguintes colegas, em ordem alfabética:

ALEJANDRA NICOLÁS, ALESSANDRA ALDÉ, ANA CAROLINA VIMIEIRO, ANA
JAVES LUZ, ARYOVALDO AZEVEDO JR. ,  ARTHUR ITUASSU, BENEDITA
ALMEIDA, BRUNA ANDRADE, CAMILLA QUESADA TAVARES, CAMILO AGGIO,
CARLA RIZZOTTO, CARLOS LOCATELLI ,  CAROLINA ALMEIDA DE PAULA,
CLÁUDIA FERRAZ, CLÁUDIA LEMOS, CLAUDIO PENTEADO, CRISTIANE BRUM
BERNARDES, CRYSTTIAN ARANTES PAIXÃO, DANILA CAL LAGE, DIÓGENES
LYCARIÃO, EMERSON URIZZI CERVI ,  ÉRICA ANITA BAPTISTA, FELIPE
BORBA, FERNANDA CAVASSANA CARVALHO, FERNANDA SANGLARD,
FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO, FERNANDO LATTMAN-WELTMAN,
FIORENZA CARELLI ,  GLEIDLUCY OLIVEIRA,  GRAZIELLE ALBUQUERQUE,
GUILHERME POPOLIN,  HELCIMARA TELLES, HELGA ALMEIDA, ISABELE
MITOZO, JANINE BARGAS, JOÃO GUILHERME BASTOS DOS SANTOS, JOÃO
SENNA, JULIANO DOMINGUES, KELLY PRUDENCIO,  LEANDRO LAGE, LIZIANE
GUAZINA, LUCIANA PANKE, LUCIANA FERNANDES VEIGA, MARIA HELENA
WEBER, MARIA PAULA ALMADA, MARTA ALENCAR, MAX STÁBILE,  MICHELE
GOULART MASSUCHIN,  MURIEL FELTEN, NATALIA DIAS,  NINA SANTOS,
PAMELA PINTO, PAULA DORNELAS, PAULO VICTOR MELO, PEDRO
MESQUITA, PEDRO MUNDIM, RAFAELA SINDERSKI ,  REGIANE GARCÊZ,
RICARDO FABRINO MENDONÇA, RODRIGO CARREIRO, RUDIMAR
BALDISSERA, SAMUEL BARROS, TATIANA DOURADO, VANESSA VEIGA DE
OLIVEIRA,  VIVIANE GONÇALVES FREITAS, WILSON GOMES




