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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DE MARÇO DE 2019 2 

(DOIS MIL E DEZENOVE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, NA SALA DE 3 

WEBCONFERÊNCIAS DO CGCO, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA E NA SALA 4 

DE REUNIÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS DE GOVERNADOR 5 

VALADARES. 6 

Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14 7 

(quatorze) horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de março do Conselho Setorial 8 

de Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-9 

Reitora de Extensão, Prof.
a
 Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a 10 

Coordenadora de Ações de Extensão em exercício, a Assistente em Administração Rafaela 11 

Andrade Savino de Oliveira Peters (secretária geral do CONEXC), a Técnica em Assuntos 12 

Educacionais da Extensão no campus de Juiz de Fora Priscila Gonçalves de Souza Salvati 13 

(secretária executiva do CONEXC), e os conselheiros:  Nilza Lino da Silva (representante 14 

suplente do Sintufejuf); Ramon Esteves dos Reis Almeida (representante discente indicado 15 

pelo DCE); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof.ª  16 

Cláudia de Albuquerque Thomé (representante dos coordenadores de projetos da área  17 

Comunicação); Prof. Marconi Fonseca de Moraes (representante dos coordenadores de 18 

projetos da área Meio Ambiente); Prof. Thiago Vinícius Ávila (representante suplente de 19 

Coordenadores de Projetos da área de Saúde); Prof.ª Schirley Maria Policário 20 

(representante de Coordenadores de Programa do Campus Governador Valadares); TAE 21 

Devani Tomaz Domingues (representante de Coordenadores de Projetos da área Trabalho);  22 

Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira (representante de Coordenadores de Projetos da área 23 

de Tecnologia e Produção); Prof.ª Gislaine dos Santos (representante de Coordenadores de 24 

Programas do Campus Juiz de Fora);  Ordem do dia: I – Leitura do expediente e 25 

comunicações da presidência: a Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião lendo as 26 

justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Rogério da Silva (representante do 27 

Sintufejuf); Prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante de Coordenadores de 28 

Projetos da área de Cultura); Prof. Willsterman Sottani Coelho (representante suplente de 29 

Coordenadores de Projetos da área de Cultura; Prof.ª Ivana Lúcia Damásio Moutinho 30 

(representante de Coordenadores de Projetos da área de Comunicação); Maria do Carmo 31 

Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus 32 

Juiz de Fora);  Ilva Mara Gomes (representante suplente dos beneficiários de projetos e/ou 33 

programas – Campus Juiz de Fora) . Prof. Marcelo Carmo Rodrigues (representante de 34 

coordenadores de projeto da área de Direitos Humanos e Justiça); Prof.ª Andréia Francisco 35 

Afonso (representante dos coordenadores de projetos da área de Educação); Prof. Marcelo 36 

Silva Silvério (representante dos coordenadores de projetos da área de Saúde); Elis da 37 

Cunha Viana Aleixo (representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus 38 

Governador Valadares); Maria dos Anjos Rodrigues de Paula Santos (representante 39 

suplente dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Governador Valadares).II 40 

– Aprovação da ata da reunião do dia 23 de novembro: Em seguida, passou-se para a 41 

aprovação da ata da reunião de 23 de novembro, que foi aprovada por unanimidade. III – 42 

1) Processo nº 01890/2019-57- Proposta de resolução para fixar normas sobre o 43 

Programa de Bolsa para Discente Intercambista de Extensão (Parecer: Conselheiro 44 

Marconi Fonseca de Moraes): A Prof.ª  Ana Lívia ressaltou a importância da Extensão e 45 

sua relevância social. Destacou que, apesar disso, em termos acadêmicos, historicamente 46 

tem sido colocada em patamar diferente do ensino e da pesquisa. Afirmou que é preciso 47 

criar mecanismos para fortalecer esse viés acadêmico da extensão. Dentre as estratégias 48 

adotadas, uma delas foi a elaboração de resolução para bolsista intercambista que tem por 49 



 2 / 6 

 

objetivo criar um programa de bolsa para que, no período de férias, os nossos estudantes 50 

do campus de Governador Valadares e de Juiz de Fora possam participar de ações de 51 

extensão em outras universidades. A Prof.ª Ana Lívia esclareceu que, para esse fim, será 52 

criada uma modalidade de bolsa com valor correspondente a quatro vezes o da bolsa de 53 

graduação.  Explicou que, seguindo o trâmite que adotamos nas reuniões anteriores, o 54 

parecerista leria o seu parecer e após isso seria aberto um espaço para colocações. O prof. 55 

Marconi Fonseca de Moraes fez a leitura do seu parecer sobre a resolução. Em seguida, a 56 

senhora Pró-reitora abriu para apreciação da plenária. A Prof.ª Ana Lívia cientificou que o 57 

edital de bolsista intercambista contará com 18 bolsas para discentes atuantes em projetos 58 

de extensão. Informou que o aluno receberá por um mês uma bolsa de R$1600,00 e que 59 

poderá fazer o intercâmbio em julho/2019 ou janeiro de 2020 ou fevereiro de 2020. 60 

Ressaltou que esse edital será inédito nas universidades brasileiras, no campo da extensão, 61 

e que os professores irão entrar em contato direto com as universidades que irão receber 62 

esses bolsistas. Após a escolha da instituição, será firmado o termo de cooperação com a 63 

UFJF de forma individual, conforme a necessidade. Destacou que será um projeto piloto. O 64 

prof. Thiago Ávila perguntou se seria possível alunos do campus de Governador Valadares 65 

participarem do Edital, vindo para o campus de Juiz de Fora. A Prof.ª Ana Lívia sugeriu 66 

criar um programa de intercâmbio "intercampus". Encaminhou, para a próxima reunião, 67 

trazer uma minuta específica para discutir esse tópico. Colocou a proposta para votação e 68 

foi aprovada por unanimidade.  A Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira perguntou se o 69 

valor da bolsa será o mesmo independente da instituição receptora e se haveria um pedido 70 

de indicação de uma pessoa para receber o estudante. A senhora pró-reitora respondeu que 71 

teria um coordenador responsável para receber o estudante e que não seria possível existir 72 

valores diferentes para essa bolsa. Ressaltou que como é um edital experimental, o ideal 73 

seria escolher universidades mais próximas de Juiz de Fora. Outra questão seria o fato do 74 

bolsista não poder receber seguro de vida. O prof. Thiago Ávila citou como exemplo o 75 

Programa Ciência sem Fronteiras, que possui graduações nos valores da bolsa, 76 

possibilitando o recebimento de um valor maior para as cidades consideradas de alto custo. 77 

A Prof.ª Ana Lívia esclareceu que o valor máximo da bolsa é R$1600,00 não sendo 78 

possível aumentá-lo. A Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira sugeriu que para os próximos 79 

editais existisse um valor fixo para a bolsa e valores separados para auxílio transporte e 80 

manutenção. A Prof.ª Ana Lívia ponderou que isso fosse avaliado em 2020, após o 81 

lançamento desse edital experimental, e que a resolução fosse aprovada da forma que está, 82 

com valor de bolsa indistinto. A Prof.ª Ana Lívia pontuou que ao criar uma resolução dessa 83 

cria-se despesa e que ao acrescentar valores para deslocamento e manutenção corre-se o 84 

risco de não conseguirmos executar por causa do limite orçamentário. A Prof.ª Ana Lívia 85 

colocou em votação e foi aprovada por unanimidade a minuta como apresentada pela 86 

PROEX. 2) Planejamento das atividades da PROEX/2019: A senhora pró-reitora 87 

informou que trouxe para a reunião um relato do que foi feito em 2018 e quais ações  estão 88 

previstas para  2019 para apreciação do conselho.  A senhora pró-reitora esclareceu que 89 

tais ações fazem parte das metas a serem cumpridas pela Proex, estipuladas pela gestão 90 

atual da UFJF (2016/2020). Iniciou a apresentação citando a primeira meta que era a 91 

elaboração do Marco Regulatório da Extensão, a normativa da extensão na UFJF. 92 

Enfatizou a importância de se relatar isso, pois, quando assumiu a pró-reitoria em 2016, 93 

teve que responder à Controladoria Geral da União (CGU) que a Universidade não possuía 94 

uma política de extensão. Em seguida, citou todas as resoluções aprovadas no CONEXC 95 

desde 2017, com destaque para a aprovação do Marco Regulatório da Extensão.  Pontuou 96 

que a segunda meta a ser cumprida pela Proex é a elaboração da proposta de inserção da 97 

extensão universitária nos currículos de graduação. A Prof.ª  Ana Lívia  ressaltou que para 98 

se cumprir essa meta foi criada a Comissão de curricularização, com representação do 99 
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CONEXC, do CONGRAD, da PROEX, da PROGRAD e do DCE a fim de  debater como 100 

será a inserção da extensão nos currículos. Destacou que antes da criação dessa comissão, 101 

foram realizados dois Congressos nos dois campi para discutir o tema e redigir uma minuta 102 

de resolução. Enfatizou que a comissão está em funcionamento, que já foi elaborada uma 103 

minuta de resolução, que será apresentada em todas as unidades da UFJF e depois levada 104 

para aprovação no Congrad. Explicou que, segundo as Diretrizes Nacionais da Extensão, 105 

até 2021 todos os projetos pedagógicos já devem estar modificados, contendo os 10 por 106 

cento de atividades de extensão. A terceira meta estipulada foi a ampliação do Programa 107 

Boa Vizinhança, que aumentou de 27 para 36 projetos. Falou da importância do programa  108 

como forma de fortalecer a relação da UFJF com seus vizinhos, que em geral não possuem 109 

acesso à mesma.  Relatou que foi feito um levantamento de demandas em Juiz de Fora e 110 

em Governador Valadares para saber o que a comunidade espera da UFJF. Com essas 111 

demandas, criou-se o do Programa Boa Vizinhança. A Prof.ª Ana Lívia ressaltou a 112 

importância dos projetos do campus de Governador Valadares que estudam o desastre 113 

ocorrido em Mariana-MG. Além disso, houve ampliação do Boa vizinhança Línguas, com 114 

a inclusão de mais seis idiomas no programa (francês, italiano, libras, grego clássico e 115 

português como língua de acolhimento). A Prof.ª  Ana Lívia falou da quarta meta que foi a 116 

criação do Programa de Assessoria a Movimentos Sociais e a criação do Núcleo de 117 

Assessoria à Sociedade Civil Organizada (NASCO). Explicou que é um núcleo com 118 

bolsistas que se aproxima dos movimentos sociais, por meio da promoção de eventos, 119 

cursos e assessorias. Destacou que o objetivo desse núcleo é responder de forma acadêmica 120 

a demanda dos movimentos sociais. Dessa forma, criou-se um edital para que os 121 

professores possam submeter projetos a partir das demandas dos movimentos sociais, 122 

levantadas durante o 1° Fórum Popular de Extensão da UFJF  realizado nos dois campi.  A 123 

Prof.ª  Ana Lívia pediu para que os conselheiros ajudassem a divulgar o edital de apoio a 124 

Demandas da Sociedade Civil Organizada que se encerra no dia 18/03. Em seguida, a 125 

senhora pró-reitora apresentou a quinta meta que é a implementação do Jardim Botânico 126 

que tem previsão de abertura para o dia 12/04, às 09:30. Esclareceu que é um equipamento 127 

social importante que a UFJF possui, porém possui muitos problemas, como o teleférico e 128 

o trenó de montanha que foram adquiridos, mas que não serão utilizados. Pontuou que 129 

esses equipamentos advêm de gestões anteriores e que a universidade está lidando com 130 

eles. A Prof.ª Ana Lívia ressaltou a reativação dos conselhos do Jardim Botânico na sua 131 

gestão e que os conselheiros do Jardim discutiram a sua viabilidade. A Prof.ª Ana Lívia 132 

esclareceu que a abertura do Jardim vai priorizar a Educação ambiental, tendo em vista que 133 

para tal não será necessária a realização de obras significativas. Explicou que foi criado um 134 

Programa de Educação ambiental, para que os visitantes possam acompanhar e vivenciar o 135 

espaço. Esse programa foi criado com a coordenação do prof. Gustavo Soldati e apoio da 136 

Prof.ª Angélica Cosenza, o qual prevê o atendimento de escolas e visitas espontâneas 137 

acompanhadas pelos bolsistas do programa que foram capacitados para essa função. A 138 

Prof.ª Ana Lívia destacou que as obras do Jardim Botânico não foram finalizadas em sua 139 

totalidade, e que para viabilizar a abertura do mesmo a Proex contou com o auxílio da Pró-140 

reitoria de Infraestrutura e da Prefeitura de Juiz de Fora. Enfatizou o fato do Jardim possuir 141 

ótimos laboratórios, sem previsão de uso devido à falta de instalação de água, luz  e rede 142 

de esgoto. A senhora pró-reitora apresentou a sexta meta que é a consolidação do Centro 143 

de Ciências, outro grande equipamento da UFJF. Apresentou os dados quantitativos, como 144 

número anual de visitantes, número de escolas atendidas, número de bolsistas entre outros. 145 

Além dessas metas estratégicas a Prof.ª Ana Lívia citou todos os editais lançados no ano de 146 

2018 e destacou o apoio financeiro a programas/projetos realizado no âmbito do edital 147 

03/2018, que disponibilizou 250 mil para equipamentos e 75 mil para custeio (passagens, 148 

diárias, materiais de consumo).  Atentou para sua preocupação em tratar de forma 149 
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equânime os dois campi da UFJF. Concluiu esse item dizendo que o objetivo desse edital 150 

foi democratizar a concessão de apoio às ações de extensão. Em seguida, a senhora pró-151 

reitora apresentou a evolução significativa no número de programas/projetos, 152 

cursos/eventos, de parcerias e de bolsas entre os anos 2016 a 2018. A Prof.ª  Ana Lívia 153 

atribuiu esse crescimento ao montante de recurso disponível para a realização dessas ações. 154 

Entretanto, ponderou que muitos eventos e cursos são voltados para a comunidade interna, 155 

não podendo ser considerados de extensão. Outra realização da Proex foi o Mapeamento de 156 

processos e implementação de soluções via SIGA, dentre elas a submissão das ações de 157 

extensão de forma eletrônica. A senhora pró-reitora destacou a criação do setor de 158 

Monitoramento e Avaliação das ações de extensão, que possibilitou o aprimoramento do 159 

relatório final dos programas/projetos e a elaboração de metodologias de acompanhamento 160 

dos projetos baseadas nos indicadores brasileiros de extensão universitária. Ressaltou que o 161 

próximo passo será a realização de visitas in locu aos programas/projetos.  Além disso, 162 

destacou o esforço que a Proex tem feito para dar maior visibilidade para a extensão, 163 

através da estratégia de divulgação de suas ações na página da UFJF e nas mídias. A Prof.ª 164 

Cláudia Thomé se apresentou como conselheira suplente da área de Comunicação e citou a 165 

sua atuação recente na extensão. Apontou que, a partir de agora, os programas de pós-166 

graduação serão avaliados em relação ao impacto social e ressaltou a importância de se 167 

fazer um link entre a pesquisa e a extensão. Parabenizou a pró-reitora pela apresentação e 168 

colocou-se à disposição para auxiliar a Proex na divulgação das ações e para criar uma 169 

parceria da Faculdade de Comunicação com a mesma. A Prof.ª Ana Lívia afirmou que, 170 

caso os conselheiros concordassem, ela poderia ir em uma reunião do Conselho Setorial de 171 

Pós-graduação e Pesquisa (CSPP) para fazer uma fala sobre a Extensão e, que, como 172 

Governador Valadares tem um programa de Pós-Graduação, poderia ir até lá também. A 173 

Prof.ª Gislaine dos Santos destacou a importância da Mostra de Ações de Extensão para a 174 

divulgação dos projetos, e, que, portanto, deve ser realizada anualmente. Sugeriu que se 175 

mobilize o público interno e externo da UFJF para aumentar o número de participantes, 176 

mantendo o incentivo aos discentes através da premiação dos trabalhos. A Prof.ª  Schirley 177 

Policário agradeceu o empenho da pró-reitora e fez a indicação para que se consiga junto à 178 

Prograd a inclusão da Mostra no calendário acadêmico. A TAE Devani Tomaz ressaltou 179 

que a Mostra de  Ações de Extensão, no âmbito de Semana da Semana de Ciência, 180 

Tecnologia e Sociedade, colaborou para integrar a comunidade acadêmica interna e as 181 

atividades de graduação, extensão e pesquisa. A servidora ponderou que sentiu a 182 

necessidade desse evento ser melhor organizado, permitindo uma maior participação dos 183 

estudantes. O prof. Marconi de Moraes parabenizou a apresentação da Prof.ª Ana Lívia, 184 

destacou o crescimento da extensão desde 2011 e a importância da Mostra na valorização 185 

dos trabalhos dos bolsistas. Além disso, destacou a relevância da Proex viabilizar a 186 

representação da UFJF por meio da participação dos coordenadores de projetos e de 187 

bolsistas de extensão no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU). A Prof.ª 188 

Ana Rosa Picanço parabenizou a Prof.ª Ana Lívia e sua equipe e sugeriu que fosse 189 

elaborado um livro ou anais com os trabalhos da Mostra e, que, fossem publicizadas, nas 190 

unidades acadêmicas, as ações de extensão desenvolvidas pelos docentes dessas. A Prof.ª 191 

Ana Lívia respondeu que será lançado um E-book contendo os trabalhos premiados das 192 

três edições das mostras de extensão. A senhora pró-reitora sugeriu a convocação de uma 193 

reunião com os diretores de unidade para expor a importância da extensão, curricularização 194 

e pedir a publicização das ações de extensão realizadas em suas unidades. A partir disso, 195 

indicou a Prof.ª  Cláudia Thomé para acompanhá-la nessa reunião  e a Prof.ª  Ana Rosa 196 

Picanço  para participar na reunião com o CSPP. Para acompanhá-la na visita aos diretores 197 

do campus de Governador Valadares e ao programa de pós-graduação, indicou a TAE 198 

Devani Tomaz, o prof. Thiago Ávila e a Prof.ª  Schirley Policário.  O prof. Thiago Ávila 199 
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argumentou que muitos professores não despertam o interesse de desenvolver projetos de 200 

extensão porque pensam que não há produção científica. Entretanto, ele disse que isso é 201 

um mito por falta de divulgação, sugeriu que o número de publicações como resumos 202 

apresentados em congressos e artigos deveria constar nessa apresentação da Proex, até 203 

mesmo para divulgar e chamar a atenção para a extensão. A Prof.ª  Ana Lívia propôs 204 

incluir no relatório final de programas/projetos de extensão o campo "produção 205 

acadêmica". A Prof.ª  Gislaine dos Santos relatou que no CBEU de 2018 recebeu um 206 

catálogo com o resumo de todos os projetos da extensão da Universidade Federal do Rio 207 

Grande do Norte,  sugeriu que a Proex fizesse um livro eletrônico com os projetos. 208 

Destacou que percebe a necessidade de que as comunidades, interna e externa, conheçam 209 

os projetos que a UFJF desenvolve. A Prof.ª Ana Lívia afirmou que incluirá essa atividade 210 

no planejamento de 2019. Em seguida, a senhora pró-reitora enumerou algumas atividades 211 

a serem desenvolvidas em 2019: 1) fortalecer o NASCO, como forma de resistência e 212 

marca político-acadêmica da UFJF perante o momento que estamos vivendo no país; 2) 213 

criação do Programa de Bolsa de Intercâmbio Extensionista para alunos de graduação e 214 

Programa de Bolsa de Intercâmbio Extensionista Intercampus; 3) ampliação do Programa 215 

Boa Vizinhança Rio Doce e de Juiz de Fora; 4) debate acerca das formas que serão 216 

adotadas para inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFJF, 217 

através de visitas às unidades acadêmicas e aprovação de resolução sobre a 218 

curricularização; 5) monitoramento e avaliação das ações de extensão; 6) implementação 219 

do Jardim Botânico, na perspectiva de gratuidade do espaço público; 7) promoção de 220 

debates sobre as formas de implementação das Diretrizes Nacionais de Extensão, aprovada 221 

pelo CNE/MEC em 14 de dezembro de 2018. E, por último, a Prof.ª Ana Lívia expôs os 222 

editais previstos para 2019: Projetos de extensão desenvolvidos junto à sociedade civil 223 

organizada; Edital de apoio a cursos e eventos; Edital de extensão em interface com a 224 

pesquisa; Intercâmbio Extensionista; Edital que será lançado em conjunto com a Pró-225 

reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PROPP) para aprovar projetos que atuarão em 226 

Brumadinho; Projetos de extensão no âmbito do Programa Boa Vizinhança Juiz de Fora e 227 

Rio Doce e do Programa Boa vizinhança Línguas; Programas e projetos de extensão de 228 

Demanda Espontânea.  A Senhora pró-reitora abriu o espaço para fala e sugestão dos 229 

conselheiros. A Prof.ª  Schirley Policário destacou que faltou citar como atividade 230 

realizada pela Proex a criação da Rede SOS Brumadinho. A Prof.ª  Gislaine dos Santos 231 

indagou se o edital para projetos de apoio à Brumadinho seria voltado para ações pós-232 

desastre ou se incluiria a linha de ações preventivas em barragens. A Prof.ª Ana Lívia 233 

explicou que a princípio seria somente para Brumadinho, mas que levaria essa sugestão 234 

para ser debatida junto à PROPP. A Prof.ª Ana Lívia perguntou aos conselheiros se eles 235 

endossariam o planejamento da PROEX 2019, todos concordaram. 3) Representação 236 

suplente do CONEXC para o Conselho Superior da UFJF e Conselho Setorial de Pós-237 

graduação e Pesquisa:  a  Prof.ª Ana Lívia consultou aos conselheiros presentes sobre o 238 

interesse em participar como suplente das reuniões do Conselho Superior (Consu)  e  do 239 

Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa (CSPP). Explicou que no Consu são 240 

necessários três representantes suplentes e, para o CSPP é necessário apenas um suplente. 241 

Em seguida, fez o encaminhamento para que a TAE Devani Tomaz fosse suplente da Prof.
a
 242 

Schirley Policário, representando o campus de Governador Valadares no Consu, e todos 243 

aprovaram. A Prof.ª  Gislaine dos Santos foi indicada para ser suplente do prof. Marcelo do 244 

Carmo e o prof. Jordan de Souza para ser suplente do prof. Marconi de Moraes. A Prof.ª 245 

Ana Lívia colocou em votação a possibilidade da indicação do prof. Jordan de Souza sem a 246 

presença dele na reunião. A indicação foi aprovada por unanimidade. Para a suplência do 247 

CSPP foi indicada a Prof.ª Ana Rosa Picanço. IV- Comunicações da plenária: Não 248 
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havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e 249 

encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 250 

 

Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra 

Pró-Reitora de Extensão 
 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati 

Secretária Executiva do Conselho 

Setorial de Extensão e Cultura 
Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 

 

1. Ana Rosa Costa Picanço Moreira  

2. Cláudia de Albuquerque Thomé  

3. Devani Tomaz Domingues  

4. Gislaine dos Santos  

5. Janaína Gonçalves de Oliveira  

7. Marconi Fonseca de Moraes  

8. Nilza Lino da Silva  

9. Ramon Esteves dos Reis Almeida  

10. Schirley Maria Policário  

11. Thiago Vinícius Ávila  

 


