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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 246001.1266.80658.13092016

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Programa Circulo CEPLAN

      Coordenador: Leandro Correa Pykosz / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX 08.2016

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEPLAN - Centro de Ensino do Planalto Norte

      Unidade de Origem: DSI - Departamento de Sistemas de Informação

      Início Previsto: 01/03/2017

      Término Previsto: 31/12/2017

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Leandro Correa Pykosz / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 51 horas

      Justificativa da Carga Horária: Pedais Circulo CEPLAN 3 x 5h = 15h
Maratona do Conhecimento 2 x 6h = 12h
Cursos 3 x 8h = 24h 
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      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Municipal

      Município Abrangido: Sao Bento do Sul - Santa Catarina

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: UDESC - CEPLAN

      Período de Realização: Todas as ações do Programa Circulo CEPLAN l serão realizadas no
período de Março a Dezembro de 2017

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

As ações desse programa são focadas em permitir que os alunos façam seu papel social e acadêmico, fazendo
extensão com a comunidade de São Bento do Sul, abrangendo jovens, adolescentes e adultos.

Ação 1 – Pedal Circulo CEPLAN: Este projeto está voltado a todas as pessoas da comunidade com interesse nos
benefícios da atividade física para o uma vida saudável.

Ação 2 – Maratona do Conhecimento: Este projeto está voltado a todas os acadêmicos e as pessoas da
comunidade com interesse nos benefícios da atividade mental, com atividades e exercícios tecnológicos usando
dispositivos móveis e tarefas online além de atividades pela cidade.

Ação 3 – Capacitação Personal  – Este projeto está voltado a todas as pessoas da comunidade e acadêmicos
com interesse em capacitação pessoal técnica.

      Nº Estimado de Público: 215

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 4 100 0 0 0 104

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 10 0 0 0 10

Instituições Governamentais Municipais 0 10 0 0 0 10

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 20 20

Outros 0 0 0 0 71 71

Total 4 120 0 0 91 215

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
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      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Incubadora Tecnológica

- Fundação de Ensino,

Tecnologia e Pesquisa

Itfetep Externa à IES
Organização de Iniciativa

Privada

Participará auxiliando no

contato com as empresas da

região fazendo a ponte entre

a Universidade e a

comunidade empresarial de

São Bento do Sul.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciência da Computação » Ciências Exatas e da Terra

      Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Jovens e adultos

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Programa Circulo CEPLAN contempla três ações à saber:
Ação 1 – Pedal Circulo CEPLAN
Ação 2 – Maratona do Conhecimento
Ação 3 – Capacitação Personal.

O objetivo principal do programa é cumprir o papel da UDESC,  permitindo nesse programa que seja feito
Ensino, Pesquisa e Extensão.

O estatuto da UDESC em seu Art. 4º cita o papel da Universidade, garantir indissociabilidade, estabelecer
parcerias solidárias, promover a inclusão, contribuir com o desenvolvimento regional, visando melhorar a
qualidade de vida da sociedade, além de manter e promover a investigação científica, pensando nisso foi
criado o Programa Circulo CEPLAN.

São três ações com o intuito de garantir a indissociabilidade, e atender aos requisitos que são os pilares
da Universidade.

A ação Pedal Circulo CEPLAN leva as pessoas a pratica de atividades físicas que favoreçe a qualidade de
vida, através de passeios ciclísticos beneficentes, envolvendo pessoas de todas as idades e classes
sociais, assim promovendo a e reduzindo o sedentarismo muito comum atualmente;

A Maratona do Conhecimento  vem promover a investigação científica através de competições de
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conhecimento permitindo a interdisciplinaridade, e a integração entre interessados em participar da
atividade.

E finalmente a Capacitação Personal onde será possível promover a inclusão onde os acadêmicos vão
doar seu conhecimento através de mini-cursos e palestras, contribuindo para o desenvolvimento regional
pois as atividades serão destinadas a comunidade e aos acadêmicos interessados, dessa forma
educadores passam a atuar como facilitadores.

Contemplando 6 das 8 áreas da Extensão Universitária brasileira: Comunicação, Cultura, Educação,
Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.

       Palavras-Chave:

Inclusão, Desenvolvimento Regional, Qualidade de Vida, Investigação Cientifíca

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O programa proporciona ao público-alvo oportunidade de inclusão digital e social e o incentivo à cultura, o
programa conta com a participação de professores dois dois departamentos portanto sendo
interdepartamental tem um alcance bem supeior.

Além de reforçar o objetivo da UDESC em ser uma universidade pública inovadora, com ações que
enfatizam a responsabilidade social.

Ação 1 – Pedal Circulo CEPLAN: Este projeto contará com a coordenação do professor Leandro Correa
Pykosz e com a colaboração do Prof. Evandro Dematte além de uma pessoa experiente para organizar o
pedal com (notório saber) comprovado na promoção de Pedais de Rua em São Bento do Sul, formação
acadêmica em Educação Física, afim reduzir os riscos de lesões ou uso de forma inadequada da bicicleta,
é desejável que possua residência fixa em São Bento do Sul para que este conheça a realidade municipal
e possa escolher as rotas mais adequadas.

	Este projeto focará em ações beneficentes, pretende-se realizar três edições, em cada edição será
solicitado de forma colaborativa que cada participante doe a organização a titulo de inscrição: 1º
Alimentos, no 2º, Roupas e no 3º Brinquedos para um Natal solidário, que posteriormente serão revertidos
às pessoas menos favorecidas da comunidade de São Bento do Sul.  Estas atividades permitirão a
formação humana e a inclusão social.

	Este projeto visa também, divulgar a UDESC, o Vestibular, e o grupo Circulo CEPLAN. Oferecer a
oportunidade aos participantes de portarem banners e bandeiras da instituição adesivos do grupo,
buscando motivá-los e integrar a UDESC e a comunidade sem a necessidade de gasto com publicidade,
divulgando a UDESC como agente transformador através de suas ações solidárias.

Ação 2- Este projeto contará com a coordenação do professor Leandro Correa Pykosz e com a
colaboração do professora Vivian Cremer Kalempa além dos bolsistas do programa e alunos alunos
interessados. 

	As atividades propostas permitirão uma competição a nível municipal onde será possível integrar alunos
de diversas instituições ou egressos da UDESC, focando no desenvolvimento intelectual, divulgando a
Universidade nos diversos meios.

	A ideia é o uso de QR Codes espalhados pela cidade para gerar pistas que estariam associadas a
enigmas ou exercícios que resolvidos dariam sequencias as demais atividades. Fomentando o trabalho em
equipe, a coordenação e gestão dos problemas, a logística e a união dos grupos gerando uma integração
social e cultural.
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	São planejadas duas competições uma no primeiro semestre e outra durante o acontecimento do 5º ENIT.
O ENIT é atualmente o principal evento de incentivo à promoção de negócios e parcerias empresariais, ao
empreendedorismo inovador, inovação tecnológica e ciência na região do Planalto Norte e Nordeste de
Santa Catarina.

Ação 3- Este projeto contará com a coordenação do professor Leandro C. Pykosz e com a participação do
professor Alex Luiz de Sousa de acadêmicos, egressos e de convidados no projeto, será aplicado na
prática o conhecimento adquirido no Curso de Sistemas de Informação e Engenharia de Produção - ênfase
em Mecânica além do know how  obtido nas empresas onde trabalham atuando de forma
interdepartamental por abranger os dois cursos do Centro.

	Através da disseminação do conhecimento, permite-se a formação do conhecimento, a profissionalização
e o desenvolvimento social dos participantes. Tanto os alunos atuantes como ministrantes como do
público. Permitindo assim a contra partida de egressos ou discentes que já obtiveram o conhecimento e
agora tem sua chance de retribuir a sociedade prestando tal serviço.

	Os mini-cursos e as palestras serão ministradas tanto na UDESC, quanto no 5º ENIT, através dessa
pratica pretende-se capacitar os alunos na docência afim de permitir que eles possam prestar esse tipo de
serviço através da Empresa Junior futuramente.

      1.6.1 Justificativa

O programa justifica-se pela necessidade de integração da universidade à comunidade.

	O nome Círculo Ceplan vem de um grupo de estudo, que se intitulou fazendo referência ao Círculo de
Viena. Sendo assim o grupo se uniu dentro da Universidade afim de criar um círculo de conhecimento, o
qual leva o acadêmico a ter uma visão mais ampla e investigativa do universo acadêmico. 

	Os projetos fomentam a troca de conhecimentos entre os acadêmicos e a comunidade, resgatando a
cidadania, a dignidade e um convívio social saudável.

	As ações permitem a comunidade do município o interação com a Universidade e entre eles, pois
fortalece a auto estima e o convívio com tribos urbanas diferentes do seu dia a dia, bem como incentiva a
cultura, o lazer e prática de atividades saudáveis para mente e corpo.

	Ação 1 – Pedal Circulo CEPLAN É uma atividade que envolve a população do município de São Bento do
Sul e tem o intuito de fortalecer a presença da UDESC/CEPLAN na comunidade, fazer uma ação
beneficente que possa reverter benefícios a população menos assistida e permitir que os integrantes
pratiquem um esporte contribuindo para evitar o sedentarismo.

	A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que para sermos considerados não-sedentários precisamos
de 150 minutos de atividade física moderada por semana. São 30 minutos por dia. A bicicleta é uma forma
interessante de colocar isso em prática porque é um exercício democrático, que pode ser praticado por
pessoas de condicionamento diferentes.

        O ciclismo ao ar livre também pode ser a solução para desestressar. De acordo com Catarina
Gewehr, doutora em Psicologia Social e professora da FURB, a atividade estimula os três processos
responsáveis pelo bom funcionamento cerebral: atenção, memória e percepção.

       A bicicleta trabalha a dinâmica aeróbica e mental ao mesmo tempo: você aumenta a capacidade
respiratória e cardiovascular e consequentemente intensifica o bom funcionamento do cérebro. Além de
evitar o sedentarismo  problemas nas articulações e na coluna podem ser amenizados com o uso da
bicicleta. Assim a pessoa aumenta a capacidade cardiovascular sem afetar tornozelos, quadris e joelhos.
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	O Pedal Circulo CEPLAN visa além de promover a saúde mental e física, tem o intuito de promover a
socialização, integralização e a solidariedade entre a comunidade. A promoção de atividades físicas tem o
intuito de conscientizar os participantes da comunidade sobre os benefícios que sua pratica e o que podem
proporcionar, vindo a desempenhar o importante papel na prevenção, conservação e melhoria das
capacidades fisiológicas.
       O Pedal torna se instrumento de inclusão por permitir que as pessoas de diferentes classes sociais
participem é um esporte que necessita apenas de uma bicicleta, que é bem aceito por praticamente todas
as faixas etárias. É algo que vem se tornando um fenômeno sociocultural em que pessoas se organizam e
saem Brasil afora.
Como essa atividade é beneficente busca se melhorar a realidade da população menos favorecida,
podendo agasalhar quem tem frio, dar alimentos a quem precisa e permitir um natal melhor a crianças
carentes. Ações coletivas com interesses comuns trazem resultados melhores que ações isoladas quando
nos atrevemos a organizar eventos como esse mexemos com valores das pessoas como a solidariedade,
cumplicidade, responsabilidade e a verdade em favor de uma união que os fortalece enquanto cidadãos.
Desta forma o pedal é uma maneira de inclusão social e divulgação da instituição por seus participantes.

Ação 2 – Maratona do Conhecimento: É uma atividade interdepartamental que visa a integração dos
alunos do CEPLAN e demais pessoas da comunidade de São Bento do Sul.

	A maratona é uma espécie de recreação, é uma atividade física e/ou mental a que o indivíduo é
estimulado para satisfazer às necessidades físicas, psíquicas, ou sociais, cuja as realizações lhe advém
prazer. É muito importante pois é uma ferramenta importante no desenvolvimento humano, nos aspecto
social, cognitivo, moral, e motor. No aspecto social, quando um indivíduo está em recreação significa que
está sentindo prazer em realizar algum tipo de atividade junto com outras pessoas, melhorando o convívio
e o relacionamento. Ou seja é claro que há um aprendizado superior a sala de aula, desde que bem
orientado tende a dar excelentes resultados, seres humanos são movidos principalmente pela emoção e
pelo prazer; sendo assim, fica muito mais fácil assimilar algo através de competições recreativas.

	Permite também, que diferentes grupos de pessoas se integrem, esquecendo o preconceito de valores,
distinção de raça, sexo, estrutura familiar, sendo assim é a ferramenta de inclusão social adequada para o
contexto de uma Universidade pois desenvolve o conhecimento mútuo e a participação em grupo, diminui
o estresse, melhora os hábitos de relações inter-pessoais, desenvolve a comunicação verbal e não-verbal
dos participantes.

Ação 3 – Capacitação Personal: Considera a necessidade de fazer uma interação entre a comunidade e a
universidade, seus professores, acadêmicos, egressos e a comunidade de modo geral; trabalhar numa
proposta interdisciplinar de explorar questões culturais e temas transversais, envolvendo os setores e os
segmentos da comunidade universitária, justifica-se a elaboração dessa ação. Aprendizado está presente
em todos os momentos da vida de cada pessoa. O contato com o outro nos permite compartilhar
experiências, assim como consequência  adquirir  conhecimentos  de  diferentes  níveis.

	Um ponto positivo dessa troca de conhecimento é a interdepartamentalização, por estarmos fisicamente
separados em duas sedes, cada uma com um curso de graduação atividades como essa tendem a
promover a interação de alunos de diferentes cursos com interesses comuns. Essa ação baseia-se na
ação voluntária dos ministrantes não será feito nenhum tipo de pagamento pelos cursos de capacitação ou
palestra aos instrutores, essa é a forma que eles veem como contrapartida que podem dar a comunidade
por todo o investimento que o Estado fez sobre eles, com professores e estrutura acadêmica.

	A programação dos curso não é fixa, de modo geral será abordado mini-cursos de automação,
programação e conhecimentos gerais durante o ano de 2017, conforme surgirem demanda dos alunos e a
oportunidade de disseminadores de novos conhecimentos serão agendados os cursos. Podem surgir de
demandas da comunidade empresarial geradas pelo parceiro da Incubadora Tecnologica - ITFETEP, pelos
acadêmicos, instituições ou até mesmo algum representante da sociedade.
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Para viabilizar esse programa de extensão são necessários bolsistas.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

O alicerce para construção de uma sociedade é a educação. Conforme o capítulo II  dos  Direitos  Sociais, 
da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil. Entre os direitos fundamentais do cidadão brasileiro
encontramos nos arts. 6°, 7°,inciso IV, 217, § 3° , e 227, todos da Constituição da República de 1988, o
lazer ai fazendo correlação com o Plano 20 da UDESC encontramos no capitulo IV, como base estratégica
da UDESC a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação a inclusão social, ou seja esse programa vem realmente ao encontro do que se
espera do poder público.

      1.6.3 Objetivos

Objetivo Geral:

Criar um programa de extensão na UDESC/CEPLAN que promova Ensino, Pesquisa e Extensão, que
permita a população regional se beneficiar em possuir uma unidade da UDESC próxima ou através de
atividades físicas ou através de capacitação pessoal, sem deixar de lado a divulgação da UDESC e suas
ações entre a comunidade.

Objetivos Específicos:

-Desenvolver a interação entre Universidade e Comunidade;

-Incentivar os acadêmicos a pôr em prática os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o
curso;

- Beneficiar a comunidade, oferecendo o acesso a atividades físicas beneficentes;

- Promover a prática de atividades extra classe e incentivar a cultura através da maratona do
conhecimento;

- Fomentar o desenvolvimento educacional da população local, menos favorecida.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Durante a realização do Programa pretende-se avaliar as ações de acordo com o enfoque de cada uma
delas.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A 'extensão' precisa transpor a visão assistencialista de 'universidade para a comunidade' para uma ideia
de colaborativa de 'universidade com a comunidade', sendo assim esse programa de extensão busca esse
papel colaborativo, de estar colaborando sempre que possível.

Essa ideia de assistencialismo, já não é tão bem vista pela sociedade devido a cultura existente em nosso
pais, portanto temos que assumir o papel de colaborar com a população, permitindo a ela se capacitar,
realizar atividades físicas e mentais formando o cidadão de amanhã.

Nessa busca de formação do cidadão, a extensão tem o papel de influenciar na vida de todos os
indivíduos envolvidos tanto os envolvidos pela Universidade quando pela sociedade, ai esta o papel
transformador esperado por todos.
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O aprendizado 'Ensino' obtido extra classe por meio de atividades educativas, culturais, artísticas e
esportivas  torna o aluno mais humano além de muitos momentos se tornarem imortais em suas mentes.

E não há como haver o ensino sem a 'Pesquisa', e pretendo incentivar os bolsistas a fazer pesquisa pós
evento afim de gerar artigos.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

OMS. Organização mundial da saúde. Disponível em: <|http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/|>.
Acesso em 20 de Agosto de 2016.

UDESC. Universidade do Estado de Santa Catarina. Disponível em:
<|http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/429/vers_o_ioesc_final_corrigida.pdf|>. Acesso em 10 Julho
de 2016.

BRASIL, Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  São  Paulo: Ed. Atlas, 1992.  

SILVEIRA, AF ., et al., org. Cidadania e participação social  [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de
Pesquisas Sociais, 2008. 230 p.  ISBN: 978-85-99662-88-5. Disponível em SciELO Books
<http://books.scielo.org>.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

iii___membros_equipe_de_execucao.xlsx
III - Membros Equipe de

Execução

2. Equipe de Execução

3. Receita

3.1 Recursos da IES (UDESC)

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 1.500,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 2.500,00
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 0,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Total: R$ 4.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Total 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 4.000,00

Quatro Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

Equipamentos diversos

ligados a automação que

serão usados na Maratona

do Conhecimento

1 Unidade(s) R$ 1.500,00 IES (UDESC) R$ 1.500,00

Total R$1.500,00
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4.2 Despesas - Passagens
Não há Passagem.

4.3 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Descrição Fonte Custo Total

Pagamento de pessoa física que auxiliará na promoção de Pedais de Rua

em São Bento do Sul, além do acompanhamento dos participantes durante

os eventos, afim de que pratiquem a atividade física com acompanhamento.

IES (UDESC) R$ 2.500,00

Total R$2.500,00

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.5 Despesas - Equipamento e Material Permanente
Não há Equipamento ou Material Permanente

5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.
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Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:

Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:

Relator(a)
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, 09/02/2017
Local Leandro Correa Pykosz

Coordenador(a)/Tutor(a)
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