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Edital 02/2022 do PPIC – Programa de Pesquisa e Iniciação Científica do Centro 
Universitário Processus (UniProcessus): Divulgação de vagas para alunos(as) 
pesquisadores(as) 
 
01. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
1.1. Esta chamada pública destina-se à divulgação dos prazos e dos procedimentos 
para alunos(as) ingressarem nos grupos de pesquisa e iniciação científica do Centro 
Universitário Processus (UniProcessus) – ANO 2022. 
 
1.2. Considerando o caráter essencial do Programa de Pesquisa e de Iniciação 
Científica (PPIC) do Centro Universitário Processus (UniProcessus), serão recebidas 
inscrições de alunos(as) em todos os grupos de pesquisa e de iniciação científica. 
 
1.3. Cada grupo de pesquisa ou de iniciação científica se enquadra em uma das linhas 
de pesquisa do Centro Universitário Processus (UniProcessus). Logo, o(a) aluno(a) 
deve procurar o(a) professor(a) cuja linha do seu projeto lhe cause interesse.  
 
1.4. O(a) aluno(a) que desejar poderá integrar mais de um grupo de pesquisa, porém, 
isso não é indicado, para que um bom trabalho possa ser feito. 
 
1.5. A pesquisa e a iniciação científica institucional devem ser buscadas por 
alunos(as) que gostem: de publicar trabalhos (artigos acadêmicos, resumos 
estendidos, resenhas etc.); de participar de congressos e eventos científicos; de 
desenvolver a escrita acadêmica ou científica. Porém, o(a) aluno(a) não precisa 
saber fazer essas coisas para poder entrar em um dos grupos, aliás, tais grupos 
servem, sobretudo, para desenvolver as potencialidades dos(as) alunos(as) 
interessados(as). 
 
1.6. Este edital pauta-se na Política de Pesquisa e de Iniciação Científica do Centro 
Universitário Processus (UniProcessus), disponível no site institucional no link: 
https://processus.edu.br/wp-content/uploads/2022/09/03.Poli%CC%81tica-de-
Pesquisa-e-de-Iniciac%CC%A7a%CC%83o-Cienti%CC%81fica-do-UniProcessus-
versa%CC%83o-02.pdf. 
 
1.7 Não haverá encontros presenciais, sendo todo o processo de construção das 
publicações de maneira remota, conforme a preferência de cada professor(a) 
coordenador(a): e-mail, WhatsApp, videoconferência etc. O que não impede que o(a) 
professor(a) coordenador(a) agende reuniões ou orientações presenciais se achar 
necessário. 
 
02. INCRIÇÕES 
 
2.1. O prazo de inscrição para compor os grupos de pesquisa e iniciação científica do 
segundo semestre de 2022 é até 20 de outubro de 2022. 
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2.2. Os(as) alunos(as) que desejarem compor a pesquisa e a iniciação científica 
institucional poderão procurar diretamente os(as) professores(as) coordenadores(as) 
dos respectivos grupos de pesquisa e de iniciação científica. 
 
2.3. O(a) aluno(a) se inscreve no grupo coordenado por determinado(a) professor(a) 
enviando um e-mail ao(à) próprio(a) professor(a) – listagem disponibilizada neste 
edital.  
 
03. EFETIVAÇÃO NO PPIC DO(A) ALUNO(A) PESQUISADOR(A) 
 
3.1. O(a) aluno(a) entra oficialmente na pesquisa e na iniciação científica institucional 
após concluir seu trabalho (incluindo sua publicação), sendo-lhe atribuídas horas 
complementares, conforme explica este edital em capítulo específico. 
 
04. GRUPOS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
4.1. Grupo 01 
Tema: Empreendedorismo social, Terceiro Setor e responsabilidade socioambiental 
Prof. Dr. Alessandro Aveni 
CV: http://lattes.cnpq.br/0679425851663633 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6266-6818 
E-mail: alessandro.aveni@institutoprocessus.com.br 
Linha: 02. Administração Pública e Desenvolvimento Social 
Sublinha:  
2.1. Políticas Públicas, Empreendedorismo Social e Terceiro Setor 
 
4.2. Grupo 02 
Tema: Políticas Públicas, Educação e Tecnologia  
Prof. Me. Danilo da Costa  
CV: http://lattes.cnpq.br/9522717317530051 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1849-4945 
E-mail: danilocosta@institutoprocessus.com.br 
Linha: 04. Políticas Públicas e Tecnologias da Informação 
Sublinhas: 
4.1. Políticas Públicas e Inovações Tecnológicas 
4.2. Educação, Políticas Públicas e Tecnologia 
 
4.3. Grupo 03 
Tema: Mecanismos de Gestão de Riscos e Crises nas áreas Social, Contábil e 
Financeira. 
Prof. Me. Lúcio Carlos de Pinho Filho 
CV: http://lattes.cnpq.br/7548673629065244 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3357-4110 
E-mail: lucio.filho@institutoprocessus.com.br 
Linha: 02. Administração Pública e Desenvolvimento Social 
Sublinhas: 
2.2. Políticas Públicas e Organizações 
2.3. Políticas Públicas no âmbito da Administração Pública (federal, distrital, estadual 
e municipal) 
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4.4. Grupo 04 
Tema: Políticas Públicas, Desenvolvimento Sustentável e Direito Animal 
Prof. Dr. Arthur Henrique de Pontes Regis  
CV: http://lattes.cnpq.br/6833659805726329  
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8544-1475  
E-mail: prof.arthur.regis@gmail.com  
Linha: 01. Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
Sublinhas: 
1.2. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
1.3. Políticas Públicas e Axiologia Jurídica 
 
4.5. Grupo 05 
Tema: Defensoria Pública e Acesso à Justiça 
Prof. Me. Alberto Carvalho Amaral 
CV: http://lattes.cnpq.br/4335413036294656 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6117-865X 
E-mail: alberto.carvalho@institutoprocessus.com.br 
Linha: 02. Administração Pública e Desenvolvimento Social 
Sublinha:  
2.3. Políticas Públicas no âmbito da Administração Pública (federal, distrital, estadual 
e municipal) 
 
4.6. Grupo 06 
Tema: Contabilidade Privada, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
Prof. Esp. João Carlos Gonçalves 
CV: lattes.cnpq.br/9535681858709853 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5167-8135 
E-mail: joaocarlos@institutoprocessus.com.br 
Linha: 03. Contabilidade, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
Sublinha: 
3.2. Contabilidade Privada e Desenvolvimento Social 
 
4.7. Grupo 07 
Tema: Direito e Políticas Públicas 
Prof. Me. Jonas Rodrigo Gonçalves 
CV: http://lattes.cnpq.br/6904924103696696 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4106-8071 
E-mail: jonas.goncalves@institutoprocessus.com.br 
Linha: 01. Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
Sublinhas: 
1.2. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
1.3. Políticas Públicas e Axiologia Jurídica 
1.4. Políticas Públicas de Saúde, SUS e Saúde Coletiva 
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4.8. Grupo 08 
Tema: Políticas públicas e Direito comparado 
Prof. Me. Rodrigo Freitas Palma 
CV: http://lattes.cnpq.br/2262312507706999 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0219-5502 
E-mails: rodrigo.palma@institutoprocessus.com.br; rodfpalma@hotmail.com; 
rodrigofreitaspalma@gmail.com 
Linha: 01. Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
Sublinhas:  
1.1. Estado e Cidadania 
1.3. Políticas Públicas e Axiologia Jurídica 
 
4.9. Grupo 09 
Tema: Justiça 4.0: inovação, revolução e os impactos no acesso à justiça 
Profª Drª Noemia Aparecida Garcia Porto 
CV: http://lattes.cnpq.br/6170026823767166 
E-mail: noemiagarcia.porto@gmail.com 
Linha: 04. Políticas Públicas e Tecnologias da Informação 
Sublinha:  
4.1. Políticas Públicas e Inovações Tecnológicas 
 
05. LINHAS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

A Política de Pesquisa e de Iniciação Científica do Centro Universitário 
Processus (UniProcessus) abrange todos os cursos da instituição: mestrado (em fase 
de implementação), especializações, bacharelados e graduações de curta duração.  

Nesse sentido, todas as linhas de pesquisa mencionadas a seguir norteiam 
toda a pesquisa e a iniciação científica institucional.  

A Pesquisa e a Iniciação Científica do Centro Universitário Processus 
(UniProcessus) possui como área de concentração “Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Social”, a qual se divide em 4 (quatro) linhas de pesquisa: 

 
1. Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social; 
2. Administração Pública e Desenvolvimento Social; 
3. Contabilidade, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social; 
4. Políticas Públicas e Tecnologias da Informação. 
 
5.1. Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
 

A primeira área de concentração – Direito, Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Social – integra o programa de mestrado em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Social (em fase de implementação) aos seguintes cursos de 
graduação: 

- Bacharelado em Direito; 
- CST em Serviços Jurídicos e Cartoriais; 
- CST em Secretariado. 
 
Seu foco e escopo abrangem as sublinhas:  
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- Estado e cidadania;  
- Políticas Públicas e Desenvolvimento Social; 
- Políticas Públicas e Axiologia Jurídica; 
- Políticas Públicas de Saúde, SUS e Saúde Coletiva. 

 
5.1.1. Estado e Cidadania 
 

Sobre Estado e cidadania, esta sublinha tem o propósito de promover 
espaços para o estudo, a pesquisa e a inovação nas distintas etapas das políticas 
públicas (formulação, implementação e avaliação) com fulcro no contínuo e 
permanente processo de modernização do Estado. Essa concepção e o desafio que 
se coloca é o de contemplar e analisar a complexidade das questões referentes 
quanto o papel do Estado frente às políticas públicas e suas práticas, no que tange a 
participação da sociedade na formulação e execução das políticas públicas, tema 
importante e negligenciado tanto pelo cidadão quanto pelo Estado. Deve-se, a partir 
de vários eixos teóricos e analíticos, mas tanto quanto possível costurados 
metodologicamente pela abordagem multidisciplinar da temática desta sublinha. 

 
5.1.2. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
 
 Esta sublinha congrega a relação das políticas públicas com o desenvolvimento 
social. Abarca os grupos sociais vulneráveis, enquanto beneficiários de políticas 
públicas vigentes. Envolve, ainda, políticas públicas de transferência de renda, de 
moradia, de auxílio financeiro para acesso ao ensino superior, de fomento ao 
desenvolvimento social como um todo. Permite, também, que sejam feitos estudos 
comparados sobre as políticas públicas e o desenvolvimento social, entre países, 
entre continentes, entre regiões, entre blocos econômicos etc. Abre espaço para o 
estudo da influência das migrações, imigrações e emigrações nas políticas públicas 
de um país ou de uma região geográfica. 
 
5.1.3. Políticas Públicas e Axiologia Jurídica 
 
 Especificamente esta sublinha de pesquisa direciona o estudo das políticas 
públicas ao viés axiológico do Direito. Evidencia o aspecto das políticas públicas 
enquanto perspectiva de justiça a partir do intermédio jurídico. Permeia também as 
demais questões jurídicas concernentes ao universo das políticas públicas. 
Oportuniza, ainda, a investigação dos Serviços Jurídicos e Cartoriais que envolvem 
as Políticas Públicas. 
 
5.1.4. Políticas Públicas de Saúde, SUS e Saúde Coletiva 
 
 A sociedade brasileira é afetada diretamente pelas políticas públicas de saúde 
que envolvem o Sistema Público de Saúde nacional (SUS – Sistema Único de Saúde), 
bem como a saúde coletiva. Esta sublinha objetiva o estudo das Políticas de Saúde, 
bem como do SUS e da Saúde Coletiva. Permite o direcionamento da pesquisa para 
o Direito dos Pacientes, bem como para as questões de Bioética e, ainda, para 
questões relacionadas às doenças raras. Oportuniza também investigar questões 
psicológicas que envolvem os(as) profissionais de saúde que compõem as equipes 
multidisciplinares que atendem às políticas de saúde. 
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5.2. Administração Pública e Desenvolvimento Social 
 

A segunda área de concentração – Administração Pública e Desenvolvimento 
Social – integra o programa de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Social (em fase de implementação) aos seguintes cursos de graduação: 

- Bacharelado em Administração Pública; 
- Bacharelado em Administração; 
- CST em Gestão Pública; 
- CST em Gestão de Recursos Humanos. 

 
Seu foco e escopo abrangem as sublinhas:  
- Políticas Públicas, Empreendedorismo Social e Terceiro Setor;  
- Políticas Públicas e Organizações; 
- Políticas Públicas no âmbito da Administração Pública (federal, distrital, 

estadual e municipal). 
 
5.2.1. Políticas Públicas, Empreendedorismo Social e Terceiro Setor 
 

Esta sublinha tem como fundamentação dois fenômenos de absoluta relevância 
em uma análise cuidadosa das forças vivas de nossa sociedade: a consolidação do 
chamado terceiro setor e a preocupação das organizações com sua responsabilidade 
social corporativa, oportunidades de atuação para organizações sócias que integram 
o chamado terceiro setor e para empresas privadas que desejem desenvolver ou 
aprimorar projetos que vão ao encontro de sua preocupação com a responsabilidade 
social corporativa, como também  as  competências necessárias para que as 
organizações do terceiro setor com programas de responsabilidade social 
protagonizem iniciativas de empreendedorismo social. 
 
5.2.2. Políticas Públicas e Organizações 

 
A sublinha tem como diretriz central o estudo dos modelos, papel e 

representações das organizações frente às políticas públicas. A ênfase é dada ao 
desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares, nos setores público, privado e 
terceiro setor, focadas na análise de mecanismos e metodologias para uma prestação 
de serviços que agregue valor à sociedade.  O direcionamento dessa linha privilegia 
a geração de conhecimentos, partindo do princípio de que serviços públicos e privados 
tem características próprias. Os eixos temáticos dessa sublinha são: serviços nas 
organizações públicas; privados e de terceiro setor; comportamento do consumidor; e 
serviços. 
 
5.2.3. Políticas Públicas no âmbito da Administração Pública (federal, distrital, 
estadual e municipal) 
 
 A relação da Administração Pública com o que preconizam as políticas públicas 
é o objeto de estudo desta sublinha de pesquisa. Além da pesquisa de políticas 
públicas de nível federal, esta sublinha permite o direcionamento para estudos 
relacionados a políticas públicas distritais, estaduais ou municipais, no que concerne 
à administração pública. Há, ainda, possibilidade de investigação científica sobre a 
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relação das políticas públicas com a Gestão Pública, os Processos Gerenciais, a 
Gestão de Recursos Humanos e o Secretariado. Nesta sublinha, encaixam-se 
temáticas relacionadas às Carreiras Públicas que compõem a Administração Pública. 
 
5.3. Contabilidade, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 
 

A terceira área de concentração – Contabilidade, Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Social – integra o programa de mestrado em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Social (em fase de implementação) aos seguintes cursos de 
graduação: 

- Bacharelado em Ciências Contábeis; 
- CST em Gestão Financeira. 

 
Seu foco e escopo abrangem as sublinhas:  
- Aspectos Contábeis e/ou Financeiros das Políticas Públicas;  
- Contabilidade Privada e Desenvolvimento Social. 

 
5.3.1. Aspectos Contábeis e/ou Financeiros das Políticas Públicas 
 
 Todas as políticas públicas possuem aspectos contábeis e/ou financeiros a 
serem estudados. Esta sublinha de pesquisa permite uma análise contábil e/ou 
financeira das políticas públicas, bem como das finanças públicas. A Contabilidade e 
a Gestão Financeira das políticas públicas são investigadas nesta sublinha de 
pesquisa. Esta sublinha de pesquisa também contempla aspectos tributários e fiscais. 
 
5.3.2. Contabilidade Privada e Desenvolvimento Social 
 
 Esta sublinha de pesquisa tem como foco a contribuição da contabilidade 
privada para o Desenvolvimento Social. Esta sublinha de pesquisa também contempla 
aspectos tributários e fiscais, tanto direcionados a pessoas físicas como a pessoas 
jurídicas. Mercado financeiro, pronunciamentos contábeis e outras questões de 
contabilidade privada e sua relação com o desenvolvimento da sociedade são objetos 
de pesquisa desta sublinha. 
 
5.4. Políticas Públicas e Tecnologias da Informação 
 

A quarta área de concentração – Políticas Públicas e Tecnologias da 
Informação – integra o programa de mestrado em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Social (em fase de implementação) aos seguintes cursos de 
graduação: 

- Bacharelado em Sistemas de Informação; 
- CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 
Seu foco e escopo abrangem as sublinhas:  
- Políticas Públicas e Inovações Tecnológicas;  
- Educação, Políticas Públicas e Tecnologia. 
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4.4.1. Políticas Públicas e Inovações Tecnológicas 
 

O escopo principal desta sublinha está assentado na busca pelo incentivo à 
inovação tecnológica no Brasil e contribui para a avaliação de instituições, programas 
e políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação no País. Trata de um aspecto 
central para o desenvolvimento, ou seja, da transformação da base produtiva 
brasileira pela inovação, assim como das formas com que o Estado pode induzir tal 
transformação, e quão bem o Estado brasileiro faz isso. O Brasil está implementando 
políticas mais sistemáticas de apoio à inovação, e, mais especialmente, vem 
objetivando engajar as empresas em estratégias de inovação de produtos, de 
processos, de formas de uso, de distribuição, de comercialização, etc., visando a 
atingir, dessa forma, um patamar superior de desenvolvimento e de geração de renda. 
A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e o plano de 
Desenvolvimento da Produção, colocam a inovação como fator fundamental para que 
a indústria brasileira dê um salto de qualidade rumo à diferenciação de produtos, 
transformando, assim, sua própria estrutura industrial. 
 
5.4.2. Educação, Políticas Públicas e Tecnologia 
 

Esta sublinha traz o foco da educação e da tecnologia para as políticas 
públicas. Nela são estudadas Políticas Públicas de Educação, no que tange à oferta 
universal e gratuita de educação à população, bem como políticas públicas 
específicas da área como ProUni, Fies, Fundeb etc. Esta sublinha também permite o 
uso de tecnologias para pesquisas sobre políticas públicas: Estado do Conhecimento; 
BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações); Portal de Periódicos da 
Capes; Google Acadêmico; Lens; Bibliometria; Análise de Rede; Programas e 
Softwares (VOSviewer, Gephi, Infogram etc.). 
 
06. ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA E 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
6.1. Os(as) alunos(as) que desejarem poderão fazer uso do Manual de Artigo de 
Revisão de Literatura (disponível gratuitamente para download em pdf no endereço 
http://periodicos.processus.com.br/index.php/plaep/article/view/343, escrito pelo 
professor Jonas Rodrigo Gonçalves, coordenador do PPIC. Este manual oferecerá o 
direcionamento metodológico de elaboração dos artigos. 
 
6.2. Além do uso do manual, o(a) professor(a) coordenador(a) do grupo de pesquisa 
e de iniciação científica dará o direcionamento de conteúdo, bem como a escolha do 
tema do artigo a ser elaborado em coautoria. 
 
6.3. Após finalizar o seu trabalho (artigo, resumo estendido ou resenha), este trabalho 
pode ser encaminhado ao professor Jonas Rodrigo Gonçalves 
(jonas.goncalves@institutoprocessus.com.br), para fins de publicação nos periódicos 
do Centro Universitário Processus (UniProcessus). Porém, caso o(a) professor(a) 
pesquisador(a) e o(a) aluno(a) pesquisador(a) prefiram submeter o manuscrito a 
outros periódicos, podem fazer a submissão do trabalho diretamente à revista 
acadêmica escolhida. 
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07. DO SISTEMA DE PONTUAÇÕES DOS(AS) PESQUISADORES(AS) 
 
7.1 A Política de Pesquisa e de Iniciação Científica do Centro Universitário Processus 
(UniProcessus) prioriza tornar público todo o consolidado trabalho de pesquisa e de 
iniciação Científica desenvolvido no Centro Universitário Processus (UniProcessus). 
 
7.2. Nesse sentido, todos(as) os(as) professores(as) pesquisadores(as) precisam 
obter como resultado no mínimo 03 (três) publicações acadêmicas semestrais 
indexadas.  
 
7.3. Consideram-se publicações acadêmicas indexadas, conforme esta Política, os 
seguintes trabalhos: livro publicado com ISBN; capítulo de livro publicado em obra 
indexada com ISBN; artigo publicado em periódico indexado com ISSN. 
 
7.4. Já os(as) alunos(as) pesquisadores(as) serão contemplados com bolsa de 10% 
de desconto na mensalidade, mediante ranking obtido com base na tabela a seguir: 

 
 

Quesito Classificação do Periódico e/ou do Livro Pontuação Quantidade Pontos Totais 
01 Revista Acadêmica com Qualis A1 10,0   
02 Revista Acadêmica com Qualis A2 9,0   
03 Revista Acadêmica com Qualis A3 8,0   
04 Revista Acadêmica com Qualis A4 7,0   
05 Revista Acadêmica com Qualis B1 6,0   
06 Revista Acadêmica com Qualis B2 5,0   
07 Revista Acadêmica com Qualis B3 4,0   
08 Revista Acadêmica com Qualis B4 3,0   
09 Revista Acadêmica com Qualis C 2,0   
10 Revista Acadêmica sem Qualis, mas com ISSN 1,0   
11 Livro e/ou Capítulo de Livro com ISBN 1,0   
 Total de pontos obtidos pelo(a) pesquisador(a) --------------- ----------------  

Fonte: elaboração própria. 
 
08. HORAS COMPLEMENTARES LIGADAS AO PPIC 
 
8.1. Várias atividades podem ser desenvolvidas na Pesquisa e Iniciação Científica 
institucional podendo gerar a somatória de até 260 horas de atividades 
complementares, conforme especificado a seguir. 
 
8.2. As horas complementares a serem concedidas obedecerão a política de horas 
complementares do Centro Universitário Processus – UniProcessus. 
 
8.3 Aluno(a) deve requerer à coordenação do seu curso tais horas complementares 
acrescentando como anexo o respectivo certificado. 
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09. BOLSAS DE 10% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES 
 
9.1 Serão ofertadas 11 (onze) bolsas de 10% (dez por cento) de desconto nas 
mensalidades.  
 
9.2 Essas bolsas não serão cumulativas com outras bolsas que os(as) alunos(as) por 
ventura já possuam.  
 
9.3 Cada grupo de pesquisa ou de iniciação científica terá direito a 1 (uma) bolsa de 
10% (dez por cento) de desconto nas mensalidades. 
 
9.4 Fica a critério do(a) professor(a) coordenador(a) do grupo escolher o(a) aluno(a) 
pesquisador(a) que irá receber a bolsa do seu grupo de pesquisa ou de iniciação 
científica, pelo critério de maior participação nas publicações indexadas do grupo. 
 
9.5 Os(as) bolsistas devem ser informados pelo(a) professor(a) coordenador(a) dos 
grupos até 30/11/2022. 
 
9.6 Em todos os semestres haverá nova seleção de alunos(as) pesquisadores(as), 
tendo esta bolsa validade de janeiro a junho de 2023. 
 
 

Brasília, 07 de outubro de 2022. 
 

 
Jonas Rodrigo Gonçalves 
(Coordenador do PPIC) 


