
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA OS CURSOS LIVRES: 

CONSTITUINDO POTÊNCIAS PARA O TRABALHO NO SUS 

 

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS/ESP-MG, no uso de suas atribuições, observando o disposto 

no artigo 7º, inciso I do Decreto nº 45.731 de 19 de setembro de 2011 e o 

disposto na Lei nº 22.257 de 27 de julho de 2016, torna pública a abertura de 

inscrições e estabelece normas relativas à seleção de candidatos discentes 

aos Cursos Livres: constituindo potências para o trabalho no SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 julho de 2017 

 

 

 

 

 

Edvalth Rodrigues Pereira 

Diretor Geral 

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 

 



 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AOS CURSOS LIVRES: 

CONSTITUINDO POTÊNCIAS PARA O TRABALHO NO SUS 

Nº 003/2017 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente edital visa à seleção de alunos para os Cursos Livres: 

constituindo potências para o trabalho no SUS. 

1.2 Os cursos livres são oferecidos pela Escola de Saúde Pública do Estado de 

Minas Gerais (ESP-MG). 

 

2. DO OBJETIVO 

Promover espaços de discussão entre trabalhadoras/es atuantes no SUS-MG, 

na perspectiva da Educação Permanente em Saúde, com ênfase no 

fortalecimento do trabalho no SUS. 

 

3. DO PÚBLICO 

Trabalhadoras/es, com qualquer nível de formação, atuantes em instituições 

que compõem o SUS no estado de Minas Gerais, vinculadas a qualquer esfera 

administrativa (municipal, estadual ou federal). No caso de instituições 

hospitalares filantrópicas, serão consideradas apenas aquelas que possuem, 

no mínimo, 60% de atendimento SUS, conforme previsto na Lei n° 12.101, de 

27 de novembro de 2009. 

 

4. DAS VAGAS 

Serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas por curso. Nos casos em que houver 

a oferta de mais de uma turma, serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas por 

turma. 

 

 

 

 



 

 

 

5. DO REGIME, DA DURAÇÃO E DA REALIZAÇÃO DOS CURSOS 

5.1 Cada curso ofertado terá duração e período de realização específicos, 

conforme quadros  abaixo. 

 

Quadro 1 – Relação dos Cursos Livres ofertados na Área de Saúde Pública, 

no segundo semestre de 2017 

CURSO         CARGA HORÁRIA        DATAS DO CURSO  

1. O cuidado em rede: saberes e 

práticas de atenção em Saúde Mental 

no SUS 

 

 

 

 

 

 

56h 

Turma 1:  

Aulas semanais, às segundas-

feiras. 

11/09 (8h) – 18/09 (8h) – 25/09 (8h) 

– 02/10 (8h) – 09/10 (8h) – 16/10 

(8h) – 23/10 (8h) 

Turma 2: 

Aulas quinzenais, às segundas e às 

terças-feiras. 

06/11 (8h) – 07/11 (8h) – 20/11 (8h) 

– 21/11 (8h) – 04/12 (8h) – 05/12 

(8h) – 11/12 (8h) 

2. Vigilância em Saúde: Ênfase no 

Território e no Planejamento 

Estratégico Situacional 

40h  

(Módulo I: 24h e 

Módulo II: 16h) 

Módulo I: 

20/09 (8h) – 21/09 (8h) – 22/09 (8h)  

Módulo II: 

05/10 (8h) – 06/10 (8h) 

3. Comunicação e Informação em 

Saúde 

8h 18/10 (8h) 

4. Experimentações em Educação em 

Saúde 

16h 04/12 (8h) – 05/12 (8h) 

5. Regionalização do SUS 
16h 26/10 (8h) – 27/10 (8h) 

 



 

 

6. Saúde e Direitos Humanos 

12h Aulas semanais, às terças-feiras, no 

turno da tarde. 

12/09 (4h) – 19/09 (4h) – 26/09 (4h) 

7. Saúde e Direitos da Mulher 4h 21/11, no turno da tarde. 

8. Saúde e Direitos da população 

LGBT 

4h 07/11, no turno da tarde. 

9. Saúde e Direitos da infância e da 

juventude 

4h 17/10, no turno da tarde. 

10. Território e saúde: reflexões a 

partir da obra de Milton Santos 

8h 08/11 (8h) 

11. Leishmanioses, esquistossomose 

e doença de Chagas 

16h 07/11 (8h) – 21/11 (8h) 

 

Quadro 2 – Relação dos Cursos Livres ofertados na Área de Planejamento e 

Gestão Pública, no segundo semestre de 2017 

CURSO        CARGA HORÁRIA        DATAS DO CURSO  

1. Atualização de Pregoeiros 

 

 

20h 

02 a 06 de outubro, no turno da 

manhã. 

02/10 (4h) – 03/10 (4h) – 04/10 

(4h) – 05/10 (4h) – 06/10 (4h) 

2. Licitação e Contratos no SUS 

20h 02 a 05 de outubro, no turno da 

manhã, exceto no dia 02/10 

(horário integral) 

02/10 (8h) – 03/10 (4h) – 

04/10 (4h) – 05/10 (4h) 

3. Sistema de Registro de Preços na 

área da Saúde  

12h 16 a 18 de outubro, no turno da 

manhã. 

16/10 (4h) – 17/10 (4h) –18/10 

(4h) 



 

 

4. Gestão de Contratos no SUS  

16h 20 a 23 de novembro, no turno da 

manhã. 

20/11 (4h) – 21/11 (4h) – 22/11 

(4h) – 23/11 (4h) 

5. Formas de ingresso no serviço 

público  

8h 25/09 (8h) 

 

6. Comissão de ética 8h 28/09 (8h) 

5.2 As ementas dos cursos ofertados estão disponíveis no Anexo I. 

5.3 Para a aprovação no curso e a obtenção do certificado de conclusão, o 

aluno precisará obter conceito APTO e frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária total do curso. 

5.4 Os cursos serão realizados nas dependências da ESP-MG, situada à 

Avenida Augusto de Lima, nº 2.061, bairro Barro Preto, no município de Belo 

Horizonte, estado de Minas Gerais. Também poderão ser utilizadas as 

instalações da unidade Geraldo Campos Valadão da ESP-MG, situada à Rua 

Uberaba, nº 780, bairro Barro Preto, do mesmo município. 

5.5 As possíveis despesas referentes a transporte, hospedagem e alimentação 

serão de responsabilidade dos alunos. 

 

6. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

6.1 Pré-requisito: 

Atuar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, como trabalhador de instituições 

que compõem o SUS, vinculadas a qualquer esfera administrativa (municipal, 

estadual ou federal). No caso de instituições hospitalares filantrópicas, serão 

consideradas apenas aquelas que possuem, no mínimo, 60% de atendimento 

SUS. 

6.2 Período de Inscrição: 

O candidato poderá se inscrever no período de 26/07/2017 a 11/08/2017. 

6.3 Forma de Inscrição: 

6.3.1 As inscrições deverão ser realizadas pelo formulário disponível no link: 

https://goo.gl/forms/RWPC3H0zii3yznIk2 



 

 

6.3.2 Os candidatos poderão se inscrever em quantos cursos quiser, desde que 

tenha disponibilidade para participar. 

6.4 Divulgação do resultado das inscrições: 

6.4.1 A divulgação do resultado das inscrições, com a convocação para a 

matrícula, será realizada até o dia 18/08/2017, no site da ESP-MG: 

www.esp.mg.gov.br. 

7. DA MATRÍCULA 

7.1 Os 35 (trinta e cinco) primeiros inscritos em cada curso serão chamados 

para a efetivação da matrícula. 

7.2 O candidato deverá realizar sua matrícula no período de 21/08/2017 a 

25/08/2017, na Secretaria de Gestão Acadêmica da ESP-MG – Unidade 

Geraldo Campos Valadão, Rua Uberaba, nº 780, bairro Barro Preto, Belo 

Horizonte/MG, pessoalmente ou por meio de procuração autenticada em 

cartório, no horário de 8h30 às 12h30 e de 13h30 às 17h30 horas. É 

imprescindível a apresentação dos originais de todos os documentos exigidos 

no item 7.3. Para a realização da matrícula, é necessária a conferência, por 

um funcionário da ESP-MG, dos originais e das cópias dos documentos 

apresentados. 

7.3 Documentos necessários para matrícula: 

I - Requerimento de matrícula, devidamente preenchido, impresso e assinado 

pelo candidato. Link para acesso: 

http://www.esp.mg.gov.br/images/documentos/matricula%202017.pdf 

II - Original e fotocópia de um Documento de Identificação (serão aceitos como 

documentos de identificação: carteira de identidade, carteira de trabalho, 

carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou outro 

documento público que permita a identificação); 

III -  Original e fotocópia de CPF; 

IV - Original e fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja mudança de 

nome em relação aos documentos apresentados; 

V - Declaração que comprove a atuação do candidato em instituição que 

componha o SUS no âmbito do Estado de Minas Gerais, emitida em papel 



 

 

timbrado pela instituição, com assinatura e dados da chefia imediata e/ou 

dirigente do setor de recursos humanos; 

VI - Declaração de Disponibilidade, conforme modelo Anexo II por meio da 

qual o candidato declara que está ciente das condições de oferta do curso e  

que possui disponibilidade para frequentá-lo. 

7.4 O processo de matrícula dos candidatos, com a análise dos documentos 

solicitados no item 7.3, será conduzido por comissão interna presidida pela 

Coordenação dos Cursos Livres. 

 

7.5 Divulgação das matrículas deferidas: 

7.5.1 O deferimento das matrículas dependerá da apresentação integral dos 

documentos solicitados no item 7.3. 

7.5.2 A divulgação das matrículas deferidas dar-se-á até o dia 29/08/2017, no 

site da ESP-MG www.esp.mg.gov.br 

7.5.3 Caso haja desistência ou irregularidade na apresentação dos 

documentos, será convocado o inscrito subsequente para a efetivação da 

matrícula. 

7.5.4 Informações pelos telefones (31) 3517-2611 / (31) 3295-5915 ou pelo e-

mail cursoslivresespmg@gmail.com ou no site www.esp.mg.gov.br 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1 Caberá recurso, dirigido à Coordenação dos Cursos Livres, no prazo de 02 

(dois) dias úteis após a publicação da relação das matrículas deferidas. Os 

recursos deverão ser protocolados, pessoalmente, à Superintendência de 

Educação e Trabalho em Saúde (SETS/ESP-MG): “Processo Seletivo Cursos 

Livres – NOME DO CURSO AO QUAL SE CANDIDATOU” – Av. Augusto de 

Lima 2.061, Barro Preto. Belo Horizonte/MG - CEP 30.190-009. 

8.2 A decisão dos recursos será disponibilizada no site da ESP-MG: 

www.esp.mg.gov.br em 05/09/2017. 

 

9. DA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

http://www.esp.mg.gov.br/
mailto:cursoslivresespmg@gmail.com
http://www.esp.mg.gov.br/


 

 

Ao final de cada curso, o aluno que concluir os requisitos de conceito e de 

frequência receberá o certificado de conclusão, emitido pela Secretaria de 

Ensino da ESP-MG em até 3 (três) meses após a conclusão do curso. 

 

10. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo regido por este Edital seguirá o seguinte cronograma: 

 

ETAPAS DO PROCESSO PERÍODO 

Período de Inscrição 26/07/2017 a 11/08/2017 

Divulgação do resultado das inscrições 18/08/2017 

Período de Matrícula 21/08/2017 a 25/08/2017 

Divulgação das matrículas deferidas 29/08/2017 

Data limite para interposição de recursos 31/08/2017 

Divulgação da decisão dos recursos 05/09/2017 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Fica resguardada a possibilidade de readequação dos períodos previstos 

para a realização dos cursos, em virtude de situações de naturezas diversas e 

imprevisíveis com as quais possa se deparar a instituição de ensino ofertante. 

11.2 Fica resguardada a possibilidade de cancelamento dos cursos, caso a 

quantidade de candidatos inscritos seja inferior a 10 e/ou por situações de 

naturezas diversas e imprevisíveis com as quais possa se deparar a instituição 

de ensino ofertante. 

11.3 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação dos Cursos Livres 

da ESP-MG. 

 

 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2017 

 

Edvalth Rodrigues Pereira 

 

Diretor Geral 



 

 

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais  



 

 

ANEXO I – EMENTAS DOS CURSOS  

 

Relação de ementas dos Cursos Livres ofertados na Área de Saúde Pública  

CURSO EMENTA 

1. O cuidado em rede: saberes e 

práticas de atenção em Saúde 

Mental no SUS 

O cuidado em rede: saberes e  práticas de atenção em saúde mental no 

SUS. O cuidado no território. O acolhimento à crise, a clínica e atenção 

psicossocial.  Moradia, trabalho e convivência: produções da rede. 

2. Vigilância em Saúde: Ênfase 

no Território e no Planejamento 

Estratégico Situacional 

O Curso Livre, previsto em dois momentos de concentração, entremeado 

por um de dispersão, visa a desenvolver ferramentas de ensino que se 

convertam em ferramentas de trabalho, para emprego na análise da 

situação de um território de trabalho, com subsequentes propostas de 

intervenção no que tange à Vigilância em Saúde. 

3. Comunicação e Informação 

em Saúde 

Segmentação e especialização do campo da Comunicação. Introdução 

aos conceitos de comunicação de massa (rádio, tv, impressos, internet), 

bases históricas e tendências atuais da comunicação. Discussão de 

experiências brasileiras, da América Latina, EUA e Europa, sobre 

comunicação e informação em saúde, temas, linguagens e meios, 

interface da informação em saúde e Direitos Humanos, Narrativas 

midiáticas sobre o SUS, Democratização das Comunicações, Linguagem-

não bélica no campo da comunicação em saúde e DH, Comunicação pela 

Cultura da paz. 

4. Experimentações em 

Educação em Saúde 

Experimentações, afetos e reflexões sobre práticas de educação em 

saúde. Interlocuções com referenciais e experiências da educação 

popular e da corrente pós-estruturalista. 

 

 

5. Regionalização do SUS 

Trajetória da descentralização do sistema de saúde com foco nos 

dispositivos de coordenação federativa da política de saúde no Brasil. 

Reflexão histórico-crítica da regionalização do SUS. 

 



 

 

6. Saúde e Direitos Humanos 

Módulo I: Teoria Geral dos Direitos Humanos 

1- Direitos Humanos e Dignidade da Pessoa Humana: desenvolvimento 

conceitual de Direitos Humanos. Fundamentos e marcos históricos, 

filosóficos, políticos e sociais. Direitos Humanos no século XXI. 

Abordagens sobre direitos humanos: "Unidade x Fragmentação" e 

"Universalidade x Multiculturalismo". Resgate principiológico: A dignidade 

da pessoa humana como a unidade dos Direitos Humanos no século XXI. 

Marcos Internacionais dos Direitos Humanos. 

2- Classificações dos Direitos Humanos: História da luta por direitos e por 

cidadania: direitos civis e políticos, direitos sociais e econômicos, direitos 

de titularidade coletiva ou difusa, direito à democracia, à informação e ao 

pluralismo. Crítica à classificação geracional dos direitos humanos. 

3- Cidadania e Direitos Humanos:  Atuação cidadã para a efetividade dos 

direitos humanos. Relações entre cidadania, direitos humanos, 

emancipação e subjetividade. Relações democratizadas nas instituições 

que lidam com os direitos humanos. Gestão participativa, participação 

social e controle social. Decreto 8243/2014 e outras legislações 

referentes. Lei de Acesso à informação. 

Módulo II: Saúde e Direitos Humanos 

1- Direito à saúde como um Direito Humano: Resgate conceitos de 

Direitos Humanos; História da Saúde como um Direito Humano 

(Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948, Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1966); Trajetória da 

Saúde como Direito Humano nas Políticas Públicas e na construção do 

Estado Brasileiro; 

2- Direitos Fundamentais na Constituição de 88: Contextualização 

histórica do país; Golpe militar e os direitos sociais (Movimento 

Sanitarista); Constituição de 88 como marco da redemocratização 

brasileira; 8ª Conferência Nacional de Saúde e o ascenso da organização 

social; 

3- Seguridade Social e a criação do SUS no Brasil: Saúde como 

Seguridade Social; Processo histórico da criação do SUS no Brasil; 

Princípios do SUS; Contexto atual: Luta em defesa do SUS e da 

Seguridade Social. 



 

 

Módulo III: Determinantes sociais no processo saúde-doença 

1- Processo Saúde-Doença: Conceito de doença e saúde; Processo 

Saúde-Doença; Determinantes da saúde além da assistência à saúde;   

2- Determinação Social na Saúde: Conceituação; SUS e o Programa 

Saúde da Família; Papel dos Agentes Comunitários de Saúde; 

3-  Saúde Rural e Saúde Urbana: Determinantes sociais da população 

rural; Determinantes sociais da população urbana (periferia); Saúde 

pública e as ocupações rurais e urbanas; Recorte da saúde das mulheres, 

população negra, população LGBT, crianças/adolescentes e juventude. 

7. Saúde e Direitos da Mulher 

1- Construção social do gênero e luta por igualdade: movimento feminista, 

movimento sufragista, direitos de reprodução/aborto. Antecedentes 

internacionais de construção da política nacional de proteção de gênero: 

CEDAW, Convenção de Belém do Para, Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e a Violência contra a 

Mulher. Referenciais históricos e de movimentos sociais na construção da 

Lei Maria da Penha e do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres. Desigualdades, hierarquia de gênero e violências 

contra a mulher (física, econômica, simbólica, moral, psicológica). 

Equidade de gênero na cultura, nas organizações, no mercado de 

trabalho e na política. Autonomia das mulheres e proteção jurídica da 

mulher.  

2- Como acessar os direitos: mecanismos de proteção, encaminhamentos 

e redes de proteção integrada. Delegacias especializadas, centros de 

acolhimento e apoio à mulher vítima de violência. Atuação dos Conselhos 

Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos das Mulheres, das 

Coordenadorias Especiais e da Rede de Atendimento à Mulher em 

Situação de Violência.; Avanços das Políticas Públicas voltadas à Saúde 

da Mulher; Acesso ao SUS. 



 

 

8. Saúde e Direitos da 

População LGBT 

1- Panorama conceitual da história das sexualidades: sexo e sexualidade; 

gênero e sexualidade; identidade de gênero; Conceitualização: lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais, travestis (LGBT). Luta por direitos: 

casamento civil igualitário, adoção homoafetiva, reconhecimento de nome 

social, transgenitalização, ausência de gênero.  

Violências contra a população LGBT. Criminalização da homofobia e 

transfobia. Educação para a diversidade e sensibilização contra a 

violência homofóbica e transfóbica.  

2- Como acessar os direitos: mecanismos de proteção, encaminhamentos 

e redes de proteção integrada. Atuação dos Conselhos Nacional, 

Estaduais e Municipais de Combate à Discriminação de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Transexuais e das Coordenadorias Especiais. Acesso ao 

SUS pelo Nome Social; Atendimento do SUS à população trans 

(Experiência do Ambulatório Trans); Saúde das Mulheres Lésbicas e 

Bissexuais. 

9. Saúde e Direitos da Infância e 

da Juventude  

1- Saúde e Direitos da Criança e do adolescente: Referenciais históricos 

e conceituais dos direitos da infância e do contexto de criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Relacionar a influência da legislação 

internacional na produção legislativa nacional: Convenção sobre os 

Direitos das Crianças e Adolescentes e seus protocolos adicionais 

Fontes, princípios e conceitos fundamentais do ECA. A estrutura lógica do 

ECA e o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

(SGDCA). Apresentação e atribuições dos principais atores do SGDCA, 

tais como Conselhos Tutelares, Organizações Sociais de atendimento à 

criança e ao adolescente, PPCAM, CMDCA, dentre outros, assim como a 

necessidade de articulação entre eles. Definição e contextualização do 

SIPIA. Como acessar os direitos.  

2- Saúde e Direitos da Juventude: Panorama conceitual sobre quem é 

nossa juventude e histórico. Relacionar a influência da legislação 

internacional na produção legislativa nacional (se houver), focar nas 

principais legislações nacionais e estaduais e, principalmente, no Estatuto 

da Juventude (princípios, diretrizes e dos direitos). Trabalhar as violências 

contra a juventude (física, econômica, simbólica, moral, psicológica) e  

tema da juventude negra.  Por fim, trabalhar como acessar os direitos: 

mecanismos de proteção, encaminhamentos e redes de proteção 

integrada. Acesso à Educação; Inclusão social; Atenção à Saúde. Saúde 

Mental da Juventude. 



 

 

10. Território e saúde: reflexões a 

partir da obra de Milton Santos 

Abordagem de território na obra de Milton Santos e sua contribuição para 

operacionalização da Vigilância em Saúde. 

11. Leishmanioses, 

esquistossomose e doença de 

Chagas 

Aspectos biológicos. Sinais e Sintomas. Cenário no estado de Minas 

Gerais. Atribuições da Atenção Primária. Fluxo das ações. Ações de 

controle e prevenção das leishmanioses, esquistossomose e doença de 

Chagas. Prática: conhecendo os vetores/hospedeiros intermediários.  

 

Relação de ementas dos Cursos Livres ofertados na Área de Planejamento e 

Gestão Pública 

CURSO EMENTA 

1. Atualização de Pregoeiros 

Legislação atual, características e aplicabilidade da modalidade Pregão. 

Abordagem do conceito de Pregão Eletrônico. Rito processual do 

Pregão. Elaboração do edital. Aspectos relevantes da fase externa. 

2. Licitação e Contratos no SUS 

Licitação: Conceito e princípios. Fases do procedimento. Modalidades 

de licitação e procedimentos convite, tomada de preços, concorrência e 

pregão. Critérios para julgamento das propostas. Formalização de 

contrato e requisitos. Publicação. Execução Contratual. 

3. Sistema de Registro de 

Preços na área da Saúde  

Conceito e Legislação. Vantagens e desvantagens para área de saúde. 

Fase interna e externa do Sistema de Registro de Preços. Avaliação do 

Registro de Preços sob a ótica da eficiência e da qualidade  no âmbito 

da saúde.  

4. Gestão de Contratos no SUS  

Conceito. Regime jurídico, gestão, alterações, aditamentos, 

fiscalização, rescisão e sanções. Atores envolvidos no processo de 

contratação e de gestão de contratos. 

5. Formas de ingresso no 

serviço público  

Ofícios Públicos. Funções. Cargos. Empregos Públicos. Desinvestidura. 

Classificação. Acessibilidade. Concurso Público. Noção Geral – 

Dispensabilidade. Jurisprudência.  

6. Comissão de ética 
Aspectos relevantes sobre a atuação da Comissão de Ética nos Órgãos 

e entidades. Assédio Moral. Análise jurisprudencial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

portador (a) do CPF n.º __________________________, DECLARO conhecer 

as condições de oferta do Curso 

__________________________________________________, Edital nº 

003/2017, com carga horária 

_________________________________________. DECLARO, ainda, ter 

disponibilidade para frequentar as atividades. 

 



 

 

 

 

Data e local. 

 

__________________________________________________ 


