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EDITAL Nº 03/2021-PPGMDR/UNIFAP, DE 15 DE ABRIL DE 2021 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR - TURMA 2021 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade 

Federal do Amapá – PPGMDR/UNIFAP, conforme decisão do Colegiado e seguindo protocolos de 

prevenção à COVID-19, torna público o Edital de Seleção para o Curso de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional para preenchimento de até 17 vagas para a turma de 2021 (Conforme calendário acadêmico da 

UNIFAP). 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Programa de Pós-Graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do 

Amapá (PPGMDR/UNIFAP) é realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) e o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (IEPA).  

1.2 Os objetivos do PPGMDR/UNIFAP consistem em: i) estimular estudos críticos sobre significados e 

polissemia da categoria desenvolvimento e de suas implicações nos processos de desenvolvimento 

regional; ii) proporcionar formação com diversidade epistemológica e a devida articulação teoria-prática; 

iii) capacitar para pesquisa e docência; iv) promover a inserção social; v) desenvolver o pensamento 

crítico e o rigor nas publicações científicas, inclusive na dissertação e; vi) conferir ao candidato 

habilitado o título de Mestre em Desenvolvimento Regional.  

1.3 Poderá inscrever-se no processo seletivo do PPGMDR/UNIFAP aquela(e) que tenha concluído Curso 

de Bacharelado, Licenciatura ou Curso de Tecnólogo, reconhecido pelo órgão competente do respectivo 

Sistema de Ensino, com no mínimo 2.800 horas para Licenciatura (Resolução CNE/CP n. 2/2002) e 

2.400 horas para Bacharelado (Resolução CNE/CES n. 2/2007), e para os cursos de Tecnólogo com 

referência à carga horária mínima com base no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

– MEC, sendo que, para candidatos diplomados em data anterior a 2002, aplica-se a legislação vigente 

à época.  

1.4 O prazo para conclusão do curso é de 24 (vinte e quatro) meses, conforme estipulado no Regimento do 

Programa.  

1.5 A seleção de candidatas(os) para ingresso no ano letivo de 2021 ocorrerá em datas e disposições 

especificadas no presente Edital e seus Anexos. 
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2. DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertadas até 17 (dezessete) vagas para a Turma 2021, para atender candidatas(os) interessadas(os) 

em estudos relacionados à área “Desenvolvimento Regional”. A submissão de Pré-projetos de Dissertação 

devem ter aderência a um dos seguintes projetos estratégicos do PPGMDR (mais informações podem ser 

acessadas no endereço eletrônico: https://www2.unifap.br/ppgmdr/projetos-estrategicos/): 

- Estratégias de Desenvolvimento Regional e as Dinâmicas Territoriais do Amapá: Objetiva estudos 

comparativos em relação às estratégias de desenvolvimento do Amapá e Tocantins após as suas 

estadualizações (1988) (Referência ao projeto de pesquisa “Estratégias de Desenvolvimento Regional e as 

Dinâmicas Territoriais do Amapá e Tocantins: 30 Anos de desigualdades e complementaridades - Programa 

Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia - Edital CAPES N° 21/2018). 

- Observatório de Desenvolvimento Regional: Acolhe estudos voltadas para sistematização de indicadores 

em apoio à formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas no Amapá (Referência ao 

projeto de pesquisa “Observatório de Desenvolvimento Regional: uma proposta de consolidação dos 

Programas de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – PPGMDR e em Educação-PPGED da 

UNIFAP - Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação na Amazônia Legal - Edital CAPES N° 

013/2020). 

- Pesquisas integradas em desenvolvimento e meio ambiente com impactos na área de saúde:  Incentiva 

estudos voltados para o desenvolvimento regional, meio ambiente e epidemiologia dos processos de saúde, 

doença e qualidade de vida (Referência ao projeto de pesquisa “Consolidação dos Programas de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), em Desenvolvimento Regional (PPGMDR) e em 

Biodiversidade Tropical (PPGBIO): Formação de Pessoal e Desenvolvimento Científico” - Programa de 

Desenvolvimento da Pós-Graduação - Parcerias Estratégicas nos Estados - Apoio aos Programas de Pós-

Graduação Emergentes e em Consolidação em Áreas Prioritárias nos Estados - Edital CAPES No 18/2020). 

- Economia solidária, feminista e meio ambiente: Estimula estudos que tenham relação a organização do 

trabalho artesanal e a agroecológica em economia solidária com o protagonismo de mulheres, comunidades 

tradacionais, entre outras. A questão ambiental é tranversal, com aproximações às temáticas relacionadas as 

áreas protegidas, populações tradicionais, ecologia de saberes e Bem Viver (Referência ao Projeto de 

Extensão “Pandemia, Trabalho e Economia Verde Solidária no Amapá: apoio à produção das mulheres da 

floresta”). 

2.2  Dentre as vagas ofertadas neste certame, 1 (uma) está reservada para Pessoas Pretas, Pardas, 

Quilombolas, 1 (uma) para Pessoas Indígenas, 1 (uma) para Pessoa com Deficiência e 1 (uma) para Pessoa 
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Trans (Transexuais ou travestis), conforme estabelecido pela Resolução Nº 39/2017, de 29 de novembro de 

2017, a qual rege a Política de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Amapá.  

2.2.1 As(os) interessadas(os) e elegíveis às vagas reservadas deverão informar, no ato da inscrição, apenas 

uma categoria das descritas no item 2.2 e anexar autodeclaração civil (Anexo I).  

2.2.2 As(os) candidatas(os) às vagas reservadas estarão sujeitas(os) a todas as demais regras de inscrição e 

seleção constantes desse Edital.  

2.2.3 A qualquer momento a(o) candidata(o) à vaga reservada poderá ser chamada(o) a comprovar a 

veracidade da autodeclaração civil, nos termos da legislação vigente. Constatada a fraude a(o) candidata(o) 

será eliminada(o) do processo seletivo ou perderá o vínculo com o Mestrado em Desenvolvimento Regional, 

caso já tenha sido matriculada(o) no Curso.  

2.2.4 As vagas reservadas serão preenchidas exclusivamente pelas(os) candidatas(os) autodeclaradas(os) 

que não obtiveram pontuação para classificação em ampla concorrência.  

2.3 Não havendo candidatas(os) inscritas(os) ou aprovadas(os) em número suficiente nas vagas reservadas 

do item 2.2, as mesmas poderão ser preenchidas por outras(os) candidatas(os) aprovadas(os) na 

concorrência geral. 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico 

www.unifap.br (menu: Editais e Processos Seletivos / Acadêmicos / Pós-Graduação), entre o dia 15 e o dia 

31 de maio de 2021, observando o horário de Macapá (conforme Cronograma – item 9 do Edital). 

3.2. Antes de efetuar a inscrição, a(o) candidata(o) deverá certificar-se de que preencheu todos os requisitos 

exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo de sua inobservância.  

3.3. A(O) candidata(o) deverá preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição on-line disponível no 

endereço eletrônico www.unifap.br (menu: Editais e Processos Seletivos / Acadêmicos / Pós-Graduação) e 

anexar os documentos requeridos até à data limite para as inscrições, sendo de inteira responsabilidade da(o) 

candidata(o) o fornecimento correto das informações. 

3.4. Para efetuar a inscrição, é necessário o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) para candidatas(os) 

brasileiros ou o número do passaporte para estrangeiros que não possuam CPF. 

3.5 Na inscrição a(o) candidata(o) deverá preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição on-line e 

anexar, em formato PDF, os seguintes documentos: 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO Programa 

de Pós-Graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional 

PROCESSO SELETIVO 2021 

 

 

- Cópia do Documento de Identificação válido, com foto; 

- Cópia do Diploma de Curso de Graduação (frente e verso) ou declaração de provável formando 

(concluinte) emitida pela instituição e assinada pelo responsável/coordenador do curso; 

- Pré-Projeto de Dissertação (Anexo II); 

- Currículo Lattes, atualizado, disponível para preenchimento no endereço (http://lattes.cnpq.br/). Deverão 

ser anexados comprovantes da produção científica e experiência acadêmica e profissional listadas no 

currículo, bem como os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação latu sensu. Os comprovantes 

devem ser apresentados na mesma ordem em que aparecerem no Currículo Lattes. Serão considerados os 

últimos 05 (cinco) anos de produção científica e de experiência acadêmica e profissional. Para comprovar a 

produção científica e a experiência acadêmica e profissional basta enviar cópia da capa da produção e, 

quando couber, cópia do sumário e da primeira página da produção, declaração e outros documentos que 

permitam a identificação e a conferência pela Comissão Avaliadora. A ausência de comprovação implicará 

a não pontuação do candidato. 

- Autodeclaração Civil, somente para candidatas(os) interessadas(os) em concorrer às vagas reservadas 

(Anexo I); 

3.6 A inscrição de candidata(o) portadora de Diploma de Curso Superior, obtido em instituição estrangeira, 

estará sujeita à apresentação de documento de revalidação no Brasil, por Universidade pública, de acordo 

com o § 2°, do Artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n°. 9.394/96, ou a 

presença de acordo de cooperação para tal finalidade entre a UNIFAP e a instituição de origem da(o) 

candidata(o).  

3.7 Em casos de conflitos de nomes em Documentos de Identificação com o do Diploma de Curso Superior 

ou outro comprovante equivalente, anexar no ato de inscrição on-line, documento comprobatório da 

alteração (certidão de casamento ou outros), em formato PDF. O documento deve ser enviado no mesmo 

arquivo do Diploma de Curso Superior. 

3.8 O preenchimento do Formulário de Inscrição on-line e seu envio é de responsabilidade da(o) 

candidata(o). Qualquer prejuízo advindo de sua inobservância implicará na não homologação da inscrição, 

eliminação da(o) candidata(o) em qualquer etapa do processo seletivo ou na não efetivação da matrícula.  

3.9 A não anexação e envio, ou envio incompleto, ou fracionado dos comprovantes exigidos no momento 

da inscrição, no prazo e regras estabelecidas neste edital, acarretará na desclassificação da candidata(o) do 

certame. 
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3.10 A UNIFAP não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por motivos de ordem técnica, falhas de 

comunicação ou qualquer outro impedimento de recebimento pelo sistema de inscrição on-line. 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 A seleção das(os) candidatas(os) será coordenada por uma Comissão de Seleção, indicada pelo 

Colegiado do PPGMDR realizada em 17 de março de 2021 e nomeada em Portaria específica. As vagas 

serão preenchidas, de acordo com a pontuação obtida, apenas por aqueles e aquelas classificadas no processo 

de seleção, podendo a totalidade das vagas não ser preenchida integralmente, observando as vagas do que 

trata o item 2.2 .  

4.2 O processo de seleção compreende duas fases classificatórias, que consistirão da avaliação do Pré-

Projeto de Dissertação e da Avaliação do Curriculum Lattes. 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 Pré-Projeto de Dissertação (Orientações para elaboração no Anexo II) – (Avaliação conforme Anexo 

III):  

 Adequação ao tema “Desenvolvimento Regional” e aderência aos projetos estratégicos do PPGMDR 

indicados no item 2.1; 

 Presença dos itens do Anexo II;   

 Relevância do problema/questão norteadora quanto a contribuição científica e social;  

 Potencialidade do referencial teórico; 

 Atualidade e relevância da bibliografia;  

 Escrita correta e coerente. 

5.2 Curriculum Lattes (Avaliação conforme Anexo IV):  

 Produção Científica referente aos últimos 5 anos. 

 Experiência Acadêmica e Profissional referente aos últimos 5 anos. 

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado final será estabelecido pela somatória de pontos obtidos na análise do pré-projeto de 

dissertação e do Curriculum Lattes, sendo a(o) candidata(o) classificada(o) de acordo com a quantidade de 

vaga(s) ofertada(s), assegurado as vagas reservadas que trata o item 2.2. 
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7. DOS RECURSOS 

7.1 Serão aceitos Recursos Administrativos, sem efeito suspensivo, referentes à listagem provisória de 

inscrições homologadas e ao resultado provisório dos classificados. 

7.2 O Recurso deverá ser enviado para o e-mail: ppgmdr@gmail.com até às 18:00 horas do dia útil seguinte 

à divulgação das inscrições homologadas e ao resultado provisório, dirigido à Presidência da Comissão do 

Processo Seletivo. 

7.2.1 Para recorrer, a(o) candidata(o) deverá preencher integralmente o Formulário de Recurso 

Administrativo (Anexo V, e encaminhá-lo no formato pdf ao endereço de e-mail informado acima.  

7.3 Admitir-se-á um único Recurso Administrativo por etapa, devendo a(o) candidata(o) fundamentá-lo de 

forma lógica e consistente.  

7.4 Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  

7.5 Não serão aceitos Recursos interpostos por outros meios que não o especificado neste Edital.  

7.6 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão do julgamento do Recurso, recurso de 

Recurso, ou apreciação de Recurso interposto fora do prazo.  

7.7 A resposta ao Recurso Administrativo será encaminhada exclusivamente como resposta ao e-mail 

originalmente enviado à Presidência da Comissão do Processo Seletivo. 

8. DA MATRÍCULA 

8.1 Estarão aptos à matrícula as(os) candidatas(os) classificadas(os) conforme publicação do resultado final 

do presente Edital.  

8.2 A data, horário e documentos necessários para a matrícula serão divulgados em Edital específico do 

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA/UNIFAP), a ser publicado no endereço 

eletrônico www.unifap.br.  

8.3 À UNIFAP confere o direito de, em qualquer momento, solicitar a veracidade das informações prestadas, 

cabendo a(ao) candidata(o) à matrícula as sanções legais.  

8.4 A(O) candidata(o) classificada(o) que não realizar sua matrícula no prazo estabelecido ou deixar de 

apresentar qualquer documento indicado no Edital de Matrícula, conforme definido no item 8.2, será 

eliminada(o). Nesses casos, será convocada(o) para a matrícula a(o) candidata(o) não classificada(o) 

subsequente, respeitando a reserva de vagas estabelecida no item 2.2.  
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8.5 Após a matrícula, a(o) candidata(o) classificada(o) passa a integrar o corpo discente do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da UNIFAP, devendo atender às normas do Programa, bem como às 

regulamentações gerais da UNIFAP. 

8.6 A(o) candidata(o) que efetuar sua matrícula deve apresentar à Secretaria do PPGMDR/UNIFAP, até o 

pedido de defesa da Dissertação, comprovante de Proficiência ou aprovação em 1 (uma) Língua Estrangeira 

(Inglês, Francês ou Espanhol), com média ≥ a 5,0 (cinco) pontos. O descumprimento dessa exigência 

implicará no desligamento da(o) acadêmica(o) matriculada(o) do Curso de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional. 

9. DO CRONOGRAMA 

Etapa Data/Período 

Publicação do Edital 15/04/2021 

Período de inscrição online 15/05/2021 a 31/05/2021 

Divulgação da lista provisória de candidatas(os) com a inscrição 

homologada 

03/06/2021 

Divulgação da lista definitiva de candidatas(os) com a inscrição 

homologada 

05/06/2021 

Divulgação da listagem provisória dos Classificados no Processo Seletivo 05/07/2021 

Divulgação da listagem final dos Classificados no Processo Seletivo 07/07/2021 

Publicação do Edital de Matrícula A ser publicado pelo 

DERCA/Site UNIFAP  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A inscrição da(o) candidata(o) implica em conhecimento e plena aceitação das normas contidas neste 

Edital e seus anexos, bem como demais comunicações posteriores publicadas no site www.unifap.br, dos 

quais não poderá alegar desconhecimento.  

10.2 A(o) candidata(o) será responsável pela veracidade de todas as informações prestadas e pela 

autenticidade dos documentos apresentados, inclusive pela autoria (sem plágio) dos textos do Pré-projeto 

de Dissertação, bem como será responsável por qualquer erro ou omissão, sob pena de ter sua inscrição 

invalidada ou desligamento do Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional a qualquer momento em 

que for detectada a irregularidade.  
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10.3 A(o) candidata(o) que, comprovadamente, apresentar documentos falsos, fornecer informações 

inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste Edital será eliminada(o) e 

perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculada(o) e estará sujeito a aplicação das 

penalidades legais.  

10.4 Este Edital poderá ser alterado, a qualquer tempo, antes da realização das etapas avaliativas, mediante 

nova publicação do item ou itens eventualmente retificados, alterados ou complementados. É de 

responsabilidade da(o) candidata(o) o acompanhamento das comunicações realizadas pela UNIFAP.  

10.5 O resultado deste Processo Seletivo tem validade para o ingresso no ano de 2021, conforme Calendário 

Acadêmico da UNIFAP.  

10.6 O resultado deste processo seletivo será utilizado para as (os) candidatas (os) que concorrerem à seleção 

de bolsas destinadas ao PPGMDR, obedecendo aos demais critérios definidos pela entidade financiadora. 

10.7 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão responsável pelo Processo Seletivo PPGMDR – 

Turma 2021. 

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO Programa 

de Pós-Graduação/Mestrado em Desenvolvimento Regional 

PROCESSO SELETIVO 2021 

 

 

 

ANEXO I – MODELO DE AUTODECLARAÇÃO CIVIL PARA VAGA RESERVADA 

 

Eu, __________________________________________________________, portador(a) de RG n. 

___________________, para fins de inscrição em vaga prioritária no processo de seleção ao Curso de 

Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Amapá, autodeclaro-me como:  

(  ) Negro(a) 

(  ) Indígena com vínculo na comunidade ____________________________________________________.  

(  ) Pessoa Trans (Transexual ou Travesti) 

( ) Pessoa com deficiência, de acordo com a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF), n. ___________________________  

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente autodeclaração. 

 

Macapá, ________de ________________________de 2021. 

 

 

__________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

 

O Pré-Projeto de Dissertação deve ter no máximo 10 páginas, em espaço 1,5, fonte Times New Roman, 

tamanho 12 e deve ser composto pelos seguintes itens: Introdução; Justificativa e Referencial Teórico; 

Objetivo Geral e Objetivos Específicos; Procedimentos Metodológicos a serem adotados; Cronograma; 

Referências Bibliográficas utilizadas.  

O Pré-Projeto deve conter uma capa com título e nome da(o) candidata(o), conforme modelo abaixo: 
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TÍTULO (tamanho da fonte 14) 

 

Nome da(o) candidata(o) (tamanho da fonte 12) 

 

 

 

 

 

Macapá, 2021 

OBSERVAÇÃO: Em nenhum outro lugar do pré-projeto deverá constar qualquer identificação da (o) 

candidata (o), para efeitos da avaliação às cegas do pré-projeto. 
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ANEXO III – PONTUAÇÃO DO PRÉ-PROJETO 

 

1 Pré-Projeto Pontos 
Pontos atribuidos 

pelo avaliador 

1.1 Adequação ao tema “Desenvolvimento Regional” e aderência 

aos projetos estrategicos do PPGMDR indicados no item 2.1. 

0-5  

1.2 Presença dos itens do Anexo II: 

O Pré-Projeto de Dissertação deve ter no máximo 10 páginas, 

em espaço 1,5, letra Times New Roman e deve ser composto 

pelos seguintes itens: Introdução; Justificativa e Referencial 

Teórico; Objetivo Geral e Objetivos Específicos; 

Procedimentos Metodológicos a serem adotados; Cronograma; 

Referências Bibliográficas utilizadas.  

0-1  

1.3 Relevância do problema/questão norteadora quanto a 

contribuição científica e social. 

0-1  

1.4 Potencialidade do referencial teórico. 0-1  

1.5 Atualidade e relevância da bibliografia. 0-1  

1.6 Escrita correta e coerente. 0-1  

Pontuação obtida  
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ANEXO IV - PONTUAÇÕES DO CURRÍCULO LATTES 

Os itens que serão considerados no momento da análise do currículo são: 

1 Produção Científica Pontos 
Pontuação pelo 

candidato 

Pontuação da 

Comissão 

1.1 Autoria ou co-autoria de artigo científico 

publicado em periódico B1 ou superior e de livro 

editado, com ISBN. 

2,0 por artigo ou 

livro 

  

1.2 Autoria e co-autoria de artigo científico publicado 

em periódico B2 ou inferior e de capítulo de livro 

editado, com ISBN. 

1,0 por artigo ou 

livro 

  

1.3 Publicação de trabalhos completos em anais de 

eventos científicos. 

0,5 por trabalho   

1.4 Apresentação de trabalhos em eventos científicos. 0,25 por trabalho   

2 Experiência Acadêmica e Profissional Pontos   

2.1 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu concluído. 2,0 por curso   

2.2 Experiência em docência no ensino superior. 1,0 por semestre   

2.3 Participação como Bolsista em Iniciação 

Científica, Extensão ou Monitoria na graduação. 
1,0 por ano  

 

2.4 Atividade de Inserção Social (participação em 

centro acadêmico, movimento social, ONG e 

trabalho voluntário comunitário). 

0,5 por ano  

 

Pontuação obtida  
 

OBSERVAÇÃO: informações referentes aos últimos cinco anos. Será utilizado o Qualis-Capes 2013-2016, 

para efeitos da avaliação de artigos em periódicos. 
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ANEXO V – FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

Nome da(o) candidata(o): ________________________________________________________________  

 

 

À Presidência da Comissão de Seleção,  

 

Solicito revisão do: (  ) Resultado da homologação das inscrições. (  ) Resultado da classificação provissória. 

 

Justificativa (usar versos, se necessário): 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Macapá, _____ de _______________________ de 2021. 

 

 

________________________ 

Assinatura da(o) Candidata(o) 

 

 

Parecer da Comissão de Seleção: (  ) Deferido (  ) Indeferido  

 

Justificativa:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Macapá, ____de ______________________de 2021. 

 

 

 

Assinaturas: ___________________________________________________________________________ 


