
  

  M I N I S T É R I O P Ú B L I C O              do Estado do Paraná 

INSTRUÇÃO/CEAF Nº 001/2013 
 
 

Estabelece regras a serem observadas na elaboração de Planos de 
Trabalho para realização de convênios de cooperação técnica que 
venham ser firmados entre o Ministério Público do Estado do Paraná 
e Instituições de Ensino Superior, com o objetivo de se instituir cursos 
de extensão universitária, cujo conteúdo esteja vinculado a projetos 
sociais do Ministério Público. 

 
 
A Coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos artigos 77 a 80 da Lei Complementar n.º 85, de 27 de dezembro de 1999 (Lei Orgânica do 
Ministério Público do Paraná) e pela Resolução PGJ n.º 003/2001, e  
 
Considerando que, pelo Planejamento Estratégico elaborado para vigorar até 2018, o Ministério Público do Estado 
do Paraná pretende ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses individuais indisponíveis, dentro dos valores de credibilidade, independência, ética, 
legitimidade política e social, efetividade e transparência; 
 
Considerando a necessidade de uniformização dos procedimentos dessa natureza pelos Órgãos de Execução e 
demais unidades do Ministério Público; 
 
Considerando que o CEAF é órgão auxiliar do Ministério Público destinado a realizar cursos, seminários, 
congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e 
cultural dos membros da instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de seus 
serviços e racionalização de seus recursos materiais, podendo manter intercâmbio cultural e científico com 
instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras; e 
 
Considerando que o CEAF, no âmbito de suas atribuições legais, tem a competência de opinar, propor, 
supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, 
profissional e científica entre o Ministério Público do Estado do Paraná e outras entidades, como 
estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-
governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, etc., 

 
ESTABELECE 

 
 
Art. 1º. As regras que deverão ser observadas na elaboração de Planos de Trabalho para Convênios de 
Cooperação Técnica que venham a ser firmados entre o Ministério Público do Paraná e Instituições de Ensino 
Superior, com a finalidade de instituir cursos de extensão para alunos do curso de graduação, na grade de 
disciplinas facultativas, cujo objetivo e o conteúdo programático tenham como fundamento as ações ou os 
projetos sociais desenvolvidos pelo Ministério Público. 
§ 1º. Os Convênios de Cooperação Técnica mencionados do caput deste artigo deverão ser firmados pelo 
Procurador-Geral de Justiça, por meio do CEAF, com cada Instituição interessada, observando-se, além das normas 
contidas neste ato, a legislação pertinente. 
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§ 2º. Os membros do Ministério Público que tiverem interesse em firmar Convênios de Cooperação Técnica com 
Instituições de Ensino Superior, nos termos mencionados no caput deste artigo, deverão encaminhar o Plano de 
Trabalho ao CEAF, orientando-se pelas normas contidas neste ato e seu Anexo I, para aprovação e posterior 
elaboração do Termo de Convênio. 
§ 3º. O membro do Ministério Público interessado, com base nos modelos constantes dos Anexos II e III deste ato, 
deverá elaborar a minuta do Termo de Convênio de Cooperação Técnica, bem como encaminhá-la ao CEAF, para 
as providências necessárias. 
 
Art. 2º. O Plano de Trabalho consiste, neste caso, na elaboração de projeto de curso de extensão universitária 
direcionado aos alunos do curso de graduação, que deverá ser oferecido na modalidade presencial e em duas 
etapas, sendo uma teórica e outra prática, devendo conter: 
I) identificação do curso, com, no mínimo, os seguintes elementos: 
a) ação ou projeto social do Ministério Público ao qual o curso estará vinculado; 
b) título; 
c) data de início e término; 
d) carga horária total e por etapa (teórica e prática); 
e) local de realização; 
f) público-alvo; 
g) Instituição de Ensino Superior;  
h) departamento/unidade(s) responsável(eis); 
i) coordenador(es); 
j) apoiador(es); 
k) forma de participação; 
II) o detalhamento do curso, com a previsão: 
a) dos objetivos (geral e específico); 
b) da justificativa; 
c) do nome dos membros do Ministério Público e dos professores universitários envolvidos na oferta do curso; 
d) da metodologia; 
e) do critério de avaliação; 
f) da bibliografia essencial, básica e complementar; 
g) do conteúdo programático; 
f) do cronograma de aulas; 
h) número de vagas; 
i) forma e taxa de inscrição; 
j) emissão de certificado e frequência mínima exigida; 
K) responsabilidades das partes para cada uma das fases do Projeto; 
k) equipe envolvida na oferta do curso; 
l) recursos necessários e estimativa de custos. 
 
§ 1º. Na etapa teórica podem ser incluídas palestras proferidas por membros do Ministério Público ou por 
professores da respectiva Instituição de Ensino, cujos temas estejam vinculados àqueles afetos às ações ou 
projetos sociais do Ministério Público e ao objeto do Convênio. 
§ 2º. Quando for inviável a participação no curso na forma presencial, é possível que a etapa teórica seja oferecida 
na modalidade de educação à distância ou via webcast, desde que não implique em ônus para o Ministério 
Público. 
§ 3º. A etapa prática deve conter a previsão de ações junto à comunidade, tais como, escolas, associações de 
moradores, movimentos sociais e conselhos municipais. 
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§ 4º. Se houver a realização de audiência pública durante a etapa prática, os termos da Resolução 965/2012-
PGJ/MPPR deverão ser respeitados. 
§ 5º. No Projeto deverá constar declaração da Instituição de Ensino de que possui interesse em instituir o curso e 
de que aprova o Projeto apresentado. 
§ 6º. O Projeto do Curso deve ser realizado com base no modelo de formulário constante do anexo I deste ato. 
 
Art. 3º. Todas as atividades a serem realizadas devem ser certificadas pelo membro do Ministério Público em 
procedimento administrativo registrado no PROMP. 
 
Art. 4º. O CEAF ou a Instituição de Ensino Superior Conveniada expedirá certificado que comprove a organização 
ou a participação no curso, com a assinatura dos coordenadores, desde que: 
I - os acadêmicos participantes tenham o aproveitamento reconhecido pelo membro do Ministério Público 
organizador do curso ou pela a Instituição de Ensino Superior Conveniada. 
II - os integrantes do Ministério Público do Paraná que organizarem o curso ou participarem como expositores, 
efetuem o devido registro das atividades no PROMP. 
 
Art. 5º. A participação dos integrantes do Ministério Público nos cursos terá caráter pessoal, gratuito e voluntário, 
e deve ser realizada sem prejuízo às atribuições funcionais. 
 
Art. 6º. Após aprovação do Projeto do Curso pelo CEAF, a Administração Superior do Ministério Público deverá, 
motivadamente, manifestar a existência ou não de interesse institucional na realização do Convênio em questão. 
Parágrafo único. Havendo interesse na parceria, será elaborado o Termo de Convênio respectivo, com base na 
minuta a ser encaminhada pelo membro interessado, caso contrário, o projeto será arquivado e seu autor 
devidamente cientificado dos termos da decisão. 
 

 
Curitiba, 15 de maio de 2013. 

 
 

Samia Saad Gallotti Bonavides 
Coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 



1  

M I N I S T É R I O P Ú B L I C O              do Estado do Paraná 
 

 1 

ANEXO I 
 

PLANO DE TRABALHO 
PROJETO DE CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

 
 

Registro nº: 
     A ser preenchido pelo CEAF 
 
1.   IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

1.1 Projeto social: 
1.2 Título: 
 
1.3 Período do curso:         

Data de início:                      Data de término:   
1.3.1 Carga horária 
Fase Teórica:        horas 
Fase Prática:         horas 
Total:                    horas 
1.4 Local de realização: 

 
1.5 Público-alvo: 

 
Instituição de Ensino Superior:  
1.6 Departamento/unidade(s)/Comarca responsável(eis): 
1.6.1 Do MPPR: 

 
1.6.2 Da Instituição de Ensino Superior: 

 
1.7  Coordenadores 
1.8.1   Coordenador(es) do MPPR: 
            Unidade/Setor: 
 
             Telefone: Fax: E-mail:  
1.8.2    Coordenador(es) da Instituições de Ensino Superior: 
             Departamento/ Unidade: 
 
 
             Telefone: Fax: E-mail:  
1.8  Apoiador(es): 
 
1.10 Forma de participação 
(        )  Presencial                  (        )  Semipresencial  (presencial e à distância)       (        )  À distância  

 
1.1 Definir a qual projeto social do MPPR está vinculado o cursos de extensão.   
1.2 O título deve estar relacionado ao tema que se pretende estudar, analisar, discutir de modo geral. 
Indicar de forma concisa o tema abordado para que desperte o interesse, atraindo participantes. 
 1.10 Todos os recursos necessários para um curso semipresencial ou à distância deverão ser 
disponibilizados pela Instituição de Ensino Superior.  
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2. DETALHAMENTO 
2.1Objetivos 
2.1.1  Geral 

 
 

Detalhar o objetivo geral do programa, procurando refletir com clareza o que se pretende alcançar 
com a execução do evento. Resumir em uma frase e um foco o que se pretende realizar. Iniciar a frase 
com verbo no infinitivo. 
 

2.1.2     Específicos 
 
 

Refere-se aos resultados que se pretende alcançar de forma mais específica. Definem as etapas a serem 
realizadas para que se atinja o Objetivo Geral. 

 
2.2 Justificativa 

 
 

Explicitar a proposta deixando claro porque se pretende realizá-la. Caracterizar a integração do Plano 
de Trabalho do curso de extensão com a ação ou projeto social do Ministério Público ao qual está 
vinculado. Destacar sua relevância, os possíveis ganhos a serem agregados à ação ou ao projeto social 
em questão, bem como ao público a que se destina, e qual é resultado esperado. A justificativa não 
precisa ser complexa, ou prolixa (um “tratado”), contudo dela devem constar as razões da escolha do 
tema a ser trabalhado. 

 
2.3 Professores/Palestrantes 

 
 

    Nome e currículo resumido dos membros do Ministério Público, dos professores universitários 
envolvidos na oferta do curso, bem como de convidados que participarão do curso. 

 
2.4 Desenvolvimento metodológico 

 
 

Explicar sucintamente de que forma o curso será desenvolvido: tecnologias utilizadas, instrumentos 
metodológicos e rotinas, atividades que o compõem e suas dinâmicas.  
 
2.5 Critério(s) de avaliação  

 
 

Definir, caso haja, os critérios de avaliação dos participantes/público-alvo.  
 
2.6 Bibliografia essencial, básica e complementar 

 
 

Definir a bibliografia essencial, básica e complementar que os expositores utilizarão para elaborar a 
aula, bem como que servirá para ampliar o referencial de estudo dos participantes/público-alvo. 
 

   2.7  Programa 
 
 

Especificar objetivamente os tópicos a serem abordados e as atividades a serem desenvolvidas. Definir 
a distribuição por data, horário e tempo concedido a cada assunto, com o respectivo palestrante, 
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instrutor, coordenador e/ou mediador e ainda, os horários de intervalo. Programação ou tópicos de 
conteúdo do Curso, que poderá constará no verso do Certificado. 

 
2.8 Número de vagas  

Total de vagas ofertadas: 
    

Subdividir, se for o caso, o número de vagas por categoria. 
 

2.9 Inscrições 
 
 

Período, local, procedimento de inscrição e taxa de inscrição. 
 
2.10 Certificados  

 
 

Definir quem emitirá o certificado (CEAF ou a Instituição de Ensino Superior. Para o CEAF o prazo para 
emissão dos certificados é de até 30 (trinta) dias a contar do término do evento. Definir o prazo para 
emissão dos certificados na Instituição de Ensino Superior.  
Definir a frequência mínima exigida para a emissão do certificado. 
 

2.11 Equipe envolvida na oferta do curso 
Nome Telefone E-mail 
   
   
   

   Integrantes do MPPR e da Instituição de Ensino Superior responsáveis pela função de apoio no curso 
(identificar a Instituição à qual o apoiador pertence). 
 
  2.12 Recursos necessários e estimativa de custos do evento  

Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
   2.13.1 Instrutor/Palestrante (pessoa física ou 

jurídica)    
   

2.13.2 Passagem 
   
   

2.13.3 Outros (especifique) 
   

Total geral  
Especificar as necessidades de custeios: Transporte rodoviário, aéreo e translado dentro da cidade; 
Pernoite e alimentação dos palestrantes, bem como demais despesas que sejam necessárias à 
execução do curso. 
 

  2.13 Responsabilidades das partes  
MPPR Instituição de Ensino Superior 

 
 

 
 

 
 

Definir e descrever as responsabilidades do Ministério Público e da Instituição de Ensino Superior na 
execução do Projeto do Curso de Extensão Universitária. 
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3.  ASSINATURA(S) DO(S) COORDENADOR (ES) RESPONSÁVEL(EIS) DO MPPR 
 
Curitiba, ___/___/_____.                    ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                   Coordenador  

 
4. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (EIS) /COORDENADOR(ES) DO CURSO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR 

 
Curitiba, ___/___/_____.                    __________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                 Instituição de Ensino Superior 

 
5. ASSINATURA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF 

 
 
 
Curitiba, ___/____/_____.               ____________________________________________________ 

                                                    Samia Saad Gallotti Bonavides 
                                                            Coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
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ANEXO II 
 

MODELO DE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 

 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA-
NÁ, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE ESTUDOS E           
APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, E 
_______________________________________________. 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 78.206.307/0001-30, 
com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Marechal Hermes, nº 751, Centro Cívico, neste 
ato representado por seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. GILBERTO GIACOIA, a seguir denominado 
MPPR, por intermédio do CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, neste ato 
representado por sua Coordenadora, DRA. SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES, a seguir denominado 
CEAF, e (identificação do convenente), localizado na (endereço), (Município), Paraná, representado pelo 
Magnífico Reitor (nome), portador do RG n° _________________ e do CPF nº _____________________, 
pessoa jurídica de direito _______, inscrita no CNPJ sob nº ____________,a seguir denomina-
da____________ resolvem firmar o presente Convênio de Cooperação Técnica, que mutuamente 
aceitam e outorgam, conforme disposto nas seguintes cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente termo de cooperação técnica por objetivo o atendimento do interesse das instituições 
signatárias, por meio de disponibilização de pesquisadores, professores e acadêmicos para 
desenvolver atividades de estudo, pesquisa, bem como a promoção, realização, apoio e divulgação 
de cursos e eventos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PARCERIA 

 
A presente cooperação técnica entre e o MPPR/CEAF e a __________________________, tem por 
finalidade a realização das seguintes atividades: 

 
a) Projetos especiais: O MPPR/CEAF permitirá que os alunos do UNICURITIBA, tanto de graduação, 
quanto de pós-graduação, realizem projetos especiais, baseando-se nas atividades que serão definidas 
em cada caso. Tais projetos especiais serão determinados pelo MPPR/CEAF, por intermédio de seu 
coordenador. Os trabalhos poderão se relacionar a um tema específico, cujo problema deverá ser 
objeto de estudo e análise do setor demandante, ou a assuntos de amplitude geral no 
MPPR/CEAF, desde que envolvam mais de um setor do mesmo. 
b) Estudos de casos: O MPPR/CEAF através de seu coordenador selecionará alguns temas considerados 
de importância. A equipe de alunos e professores do UNICURITIBA estudará, em conjunto com os 
responsáveis pelos temas, os resultados obtidos e usarão esse estudo para organizar discussões entre os 
alunos, sob forma de debates e seminários, apresentando soluções. Os resultados poderão, ainda, ser 
divulgados sob a forma de livro, revista ou qualquer outro veículo de comunicação. 
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c) Estágios: O MPPR/CEAF poderá utilizar-se de estagiários provindos do UNICURITIBA, garantindo o 
aprendizado técnico-científico e o envolvimento com o ambiente de trabalho. Esses estágios serão 
regidos por documento próprio, que obedecerá à legislação pertinente. 
 
d) Palestras e visitas: Os membros e servidores do MPPR/CEAF eventualmente poderão ser convidados 
para ministrar palestras aos acadêmicos do UNICURITIBA, como parte integrante do presente Convênio, 
assim como os acadêmicos poderão visitar as instalações do MPPR/CEAF a fim de conhecerem a 
Instituição Pública, no próprio ambiente de trabalho.  
e) Descontos: Compete ao UNICURITIBA conceder aos membros e servidores do MPPR/CEAF e seus 
dependentes legais, que incluem exclusivamente, o cônjuge e os filhos menores de 24 anos que dividam 
residência com o titular do benefício os descontos especiais sobre o valor da mensalidade, no 
percentual de 10%, exceto ao curso de Direito, conforme anexo 1. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS 

 
Para viabilizar a cooperação definida na cláusula segunda, os contratantes deverão: 
 
I. Facilitar o intercâmbio de conhecimentos, experiências, informações técnico-científicas e 

tecnológicas; 
II. Colaborar com assessoria técnica; 
III. Possibilitar o desenvolvimento de programas de interesse comum; 
IV. Promover e desenvolver programas ou projetos de pesquisa, extensão, treinamento e 

capacitação de pessoal; 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO 
 

O MPPR/CEAF elaborarão Proposta ou Plano de Trabalho específico para cada atividade conjunta a ser 
desenvolvida, no qual serão definidos os seguintes aspectos: 

 
I. Objetivos a serem atingidos; 
II. Responsabilidades das partes para cada uma das fases da Proposta; 
III. Recursos necessários, fundos disponíveis e fontes de financiamentos; 
IV. Metodologia de execução do Plano e cronograma relativo à execução das atividades a serem 

desenvolvidas; 
V. Sistema de avaliação do plano. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

 
A execução de qualquer projeto dar-se-á após a aprovação pelas partes, mediante ato formal de 
comunicação do fato, através de Termo Aditivo a este Convênio, conforme o caso. 
 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Para execução das atividades previstas cada Convenente poderá se valer de seus próprios meios e 
recursos, ou buscá-los junto a fontes externas, mediante ajustes específicos para tal fim.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO 
 
a) Qualquer divulgação ou publicação de resultados obtidos em atividades decorrentes deste 

Convênio, só poderá ser feita com anuência de ambas as partes, devendo sempre fazer a menção à 
cooperação ora acordada. 

b) Qualquer divulgação conjunta do nome e/ou marca dos contratantes, somente poderá ocorrer 
mediante autorização prévia das partes, através de instrumento específico para tal finalidade. 

 
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE DURAÇÃO 

 
O presente Convênio entrará em vigor na data da assinatura e sua vigência será de 02 (dois) anos, 
podendo ser modificado e/ou prorrogado por igual período através da assinatura de Termo Aditivo, ou 
rescindido mediante aviso prévio por escrito à outra parte, com antecedência de 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo único – Em caso de rescisão do Convênio, as atividades que estiverem em execução não 
poderão ser prejudicadas, devendo, portanto, serem concluídas mediante acordos específicos. 

 
CLÁUSULA NONA – FORO 

 
Para o julgamento das questões oriundas deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de 
____________, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa de ambas as partes, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou se torne. 

 
E, por estarem assim, justas e conveniadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza seus devidos e legais efeitos. 

 
_____________, ___ de ____________ de ______. 

 
 
 
 

Gilberto Giacoia 
Procurador-Geral de Justiça 

Ministério Público do Estado do Paraná 

 Samia Saad Gallotti Bonavides 
Coordenadora do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional/MP-PR 
 
 
 

(Representante da Instituição de Ensino) 
 
 

  

(Testemunhas 1)       (Testemunha 2) 
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ANEXO III 
 

MODELO PARA ORIENTAÇÃO 
 

TERMO ADITIVO AO “CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA” 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 78.206.307/0001-30, com 
sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Marechal Hermes, nº 751, Centro Cívico, neste ato 
representado por seu Procurador-Geral de Justiça, GILBERTO GIACOIA, a seguir denominado MPPR, por 
intermédio do CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, neste ato representado por sua 
Coordenadora, SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES, a seguir denominado CEAF, e a (identificação do 
convenente), localizado na (endereço), (Município), Paraná, representado pelo Magnífico Reitor (nome), 
portador do RG n° _________________ e do CPF nº _____________________, pessoa jurídica de direito 
_______, inscrita no CNPJ sob nº ____________, a seguir denominada ____________, CONSIDERANDO que 
celebraram, em ___/___/_____, Convênio de Cooperação Técnica com prazo de vigência certo e 
determinado de vinte e quatro meses RESOLVEM, neste momento, atendendo às determinações contidas 
nas Cláusulas Sexta e Sétima do instrumento avençatório original, celebrar o presente TERMO ADITIVO, 
consolidando a relação obrigacional existente, nos termos que passam a delinear. 
 
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 
O objetivo do presente Termo Aditivo é (explicitar que o termo aditivo está sendo firmado para promover a 
execução do projeto do curso de extensão, identificando-o e expondo, de forma resumida, seus objetivos e 
sua justificativa) 
 
CLÁUSULA 2ª – DO PLANO DE TRABALHO 
Estabelecem as partes que o curso objeto desta avença será realizado nos termos do Plano de Trabalho ou 
Projeto de Curso constante do Anexo do presente TERMO ADITIVO. 
 
E, para que produzam os almejados efeitos, as partes assinam o presente instrumento em duas vias e na 
presença de duas testemunhas. 
 

_____________, ___ de ____________ de ______. 
 
 
 

Gilberto Giacoia 
Procurador-Geral de Justiça 

Ministério Público do Estado do Paraná 

 Samia Saad Gallotti Bonavides 
Coordenadora do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional/MP-PR 
 
 
 

(Representante da Instituição de Ensino) 
 
 

  

Testemunhas: 
 

(Testemunha 1) 
 

 (Testemunha 2) 

 


