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II ENCONTRO INTEGRADO DE MONITORIA, PESQUISA E EXTENSÃO 

II ENCONTRO DE GRUPOS DE ESTUDO E LIGAS ACADÊMICAS 

 

Evento online 

 

Tema: 

Inovação, Renovação e Transformação: Educação como Responsabilidade Compartilhada 

 

OBJETIVOS: promover e reconhecer iniciativas individuais e coletivas que refletem em mudança, 

releitura e redescoberta do ser e do fazer; incentivar pequenas e grandes adaptações frente aos 

desafios do ensino remoto, do convívio social híbrido e da [auto]gestão do aprendizado; apresentar 

os principais resultados dos Programas de Pesquisa, Extensão e Monitoria desenvolvidos na 

instituição no ano de 2020; ofertar orientações gratuitas e voluntárias à comunidade dentro do 

escopo dos projetos em execução através de ferramentas online; promover atividades de lazer, 

recreativas e culturais valorizando o bem-estar individual e coletivo; reconhecer a inclusão social e 

a interação de saberes como objetivos primários da academia; e instigar atividades de voluntariado 

e ações extensionistas como instrumentos de formação pessoal e profissional. Diante do exposto, 

justifica-se a execução do referido encontro. 

 

1. PÚBLICO-ALVO 

Interno: Discentes e colaboradores do Unipê; 

Externo: Comunidade em geral. 

 

2. CRONOGRAMA 

EVENTO  DATA INICIAL  DATA FINAL 

Envio de Trabalhos Científicos 12/10/2020 31/10/2020 

Devolutiva dos Trabalhos Aceitos para Apresentação 06/11/2020 13/11/2020 

Realização do Encontro  19/11/2020 20/11/2020 

Inscrições de Ouvintes (durante as atividades do evento) 19/11/2020 20/11/2020 

 

3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

3.1 Dos Ouvintes 
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A inscrição para ouvinte será realizada durante a atividade em link a ser divulgado pela organização 

do Encontro. 

 

3.2 Da participação de Projetos de Pesquisa e Extensão 

Todos os projetos de pesquisa e extensão em execução através de processo institucional de 

avaliação devem participar do evento sob pena de não renovação em 2021.1, apresentando pelo 

menos 1 (um) Resumo Expandido. Projetos voluntários autônomos reconhecidos pelos Cursos 

podem facultativamente participar do Evento. Todos os Resumos devem ser orientados por um 

professor integrante do projeto. Aso desejem, os projetos podem propor 

atendimentos/orientações online através do blackboard ou outras ferramentas direcionados à 

comunidade durante o evento. 

As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail asped@unipe.edu.br até o dia 31/10/2020, 

indicando: 

• Título da atividade; 

• Data e horário de execução (a ser definido entre 9h do dia 19 a 21h do dia 20/11); 

• Formato da atividade (ex: plantão de dúvidas, atendimento individualizado, atendimento em 

grupo, roda de conversa etc); 

• Responsável pela execução da atividade (nome completo, e-mail e CPF). 

 

3.3 Da participação de Docentes e Discentes integrantes do Programa de Monitoria 

Os Professores orientadores e os alunos monitores de componente curricular estão convidados a 

participar do Encontro podendo ou não submeter trabalho. 

 

3.4 Da participação de Grupos de Estudo Registrados ou Grupos de Pesquisa 

Todos os Grupos de Estudos ativos devem participar do evento para fins de validação de 

continuidade e qualificação das ações propostas, podendo ou não submeter trabalhos. Grupos de 

Pesquisa registrados no CNPQ e certificados pela instituição podem facultativamente participar do 

Evento. 

 

 

 

mailto:asped@unipe.edu.br
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3.5 Da participação de Ligas Estudantis 

As Ligas Estudantis reconhecidas pela instituição estão convidadas a participar do Encontro 

podendo ou não submeter trabalho (Relato de Experiência). 

 

4. INSCRIÇÕES 

 

4.1 Para Ouvintes:  

A inscrição deve ser realizada através do link a ser disponibilizado durante o evento na página 

https://www.twitch.tv/eventosunipe/, na categoria “Ouvinte” até o término da atividade. 

 

4.2 Para Apresentadores (autores e coautores): 

Deverão ser feitas mediante preenchimento de formulário online, disponível no link: 

http://bit.ly/IIEIMPEXapresentador até a data de 31/10/2020, indicando os dados e formato do 

trabalho. 

 

5. CERTIFICAÇÃO 

 

5.1 Certificação para ouvinte:  

A certificação do ouvinte se dará por atividade com variação entre 2(duas) e (quatro) horas e geral 

com 20 (vinte) horas desde que confirme participação em pelo menos 75% da programação, para 

computação de horas complementares. Os certificados serão disponibilizados em formato 

eletrônico através do e-mail cadastrado no momento da inscrição ou no endereço 

https://www.even3.com.br/participante/certificates/ com acesso através da inscrição do 

participante no evento e código de validação online em até 30 dias após o evento ou no link 

https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado com acesso através do CPF do participante e 

código de validação online a partir da data de 31/12/2020. Mais informações: asped@unipe.edu.br. 

 

5.2 Certificação para Apresentador: A certificação para Apresentador será emitida com a presença 

na sala virtual a ser verificada pelo Mediador da atividade. O apresentador será certificado com 10 

horas para computação de horas complementares.  

http://bit.ly/IIEIMPEXapresentador
mailto:asped@unipe.edu.br
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Os certificados serão disponibilizados em formato eletrônico no endereço 

https://certificado.unipe.edu.br/visualizarcertificado com acesso através do CPF do participante e 

código de validação online a partir da data de 31/12/2020. Mais informações: asped@unipe.edu.br. 

 

6. DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 

6.1 Dos Eixos Temáticos 

Os trabalhos devem estar enquadrados em um dos eixos a seguir: 

a) Eixo 1 – Extensão 

b) Eixo 2 – Pesquisa, Grupos de Estudo ou Grupos de Pesquisa 

c) Eixo 3 – Monitoria 

d) Eixo 4 – Ligas Acadêmicas 

 

6.2 Das Modalidades de Trabalhos Científicos aceitas 

Podem ser submetidos trabalhos nas modalidades: 

a) Resumo Expandido – Exclusivo para Projetos de Pesquisa e/ou Extensão institucionalizados nos 

moldes dos anexos I a II e conforme exemplo V; 

b) Relato de Experiência – É facultativa a orientação de professor, podendo ser proposta 

individualmente ou em grupos de até 5 (cinco) integrantes, nos moldes dos anexos III e IV (para 

Programa de Monitoria, Projetos de Pesquisa e Extensão NÃO institucionalizados, Grupos de 

Estudo, Grupos de Pesquisa e Ligas Acadêmicas). 

 

6.3 Do Envio dos Trabalhos 

O envio válido compreende a inclusão: 

• Do trabalho em docx conforme modelo; 

• Do comprovante de inscrição de pelo menos um apresentador; e 

• Do anexo V devidamente preenchido e assinado. 

Assim, os trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail publicacoesproac@unipe.edu.br pelo 

autor principal até a data limite estabelecida em formato docx conforme modelo estabelecido por 

modalidade/tipo de participação e também deve ser encaminhado o comprovante de inscrição na 

mailto:asped@unipe.edu.br
mailto:publicacoesproac@unipe.edu.br
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categoria “apresentador” de pelo menos um componente da equipe no mesmo prazo e o ANEXO V 

devidamente preenchido pelos autores junto com o envio do arquivo em docx do trabalho. 

a) Para Resumos expandidos: o envio deve ser feito pelo professor coordenador do projeto 

conforme modelo dos anexos I e II. 

b) Para Relatos de Experiência: o envio deve ser feito pelo autor principal (com no máximo 4 

coautores), conforme modelo dos anexos III e IV. 

IMPORTANTE: Em caso de divergência do título do trabalho entre o arquivo enviado e os dados 

informados na inscrição como “Apresentador” a inscrição será considerada inválida devendo ser 

refeita até o prazo limite descrita no cronograma. É de inteira responsabilidade dos participantes a 

inclusão dos dados corretos (nome completo sem abreviações, CPF com ponto e traço, título correto 

do trabalho e categoria de inscrição). 

 

6.3 Da aprovação e classificação dos trabalhos  

 

6.3.1 Para apresentação 

Serão aprovados 10 trabalhos por Eixo para apresentação online e ao vivo, cabendo à Comissão 

organizadora do Encontro alterar esse quantitativo se necessário.  

Para a aprovação por média simples serão avaliados de 0 (zero) a 10 (dez): 

a) Critérios eliminatórios: 

1. Adequação ao tema central; 

2. Adequação à categoria inscrita; 

3. Adequação ao modelo proposto; 

b) Critérios classificatórios: 

1. Escrita formal/científica; 

2. Impacto Social da Experiência; 

3. Criatividade; 

 

6.3.2 Para publicação 

Todos os trabalhos aprovados para apresentação serão também publicados nos anais do Encontro. 

Trabalhos não classificados, mas que atendam aos critérios eliminatórios serão apenas publicados 

nos anais do Encontro. 
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A Comissão de Avaliação dos Trabalhos poderá sugerir ajustes e/ou correções para a publicação do 

trabalho. 

 

6.4 Da apresentação dos Trabalhos 

Os Apresentadores deverão comparecer à sala virtual para apresentação do trabalho no dia e 

horários agendados conforme cronograma do evento. O não comparecimento implica na não 

certificação enquanto apresentador, todavia seu nome será mantido na publicação do capítulo de 

livro oriundo dos Anais do evento.  

O cronograma com os horários das apresentações será divulgado até o dia 13/11/2020. 

 

6.4.1 Orientações sobre o formato de apresentação: 

Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados conforme categoria de apresentação indicada no 

arquivo enviado, que contempla os seguintes formatos: 

a) Webinar “Exposição de Resultados e Desafios para o Futuro: Pesquisa” (Resumos Expandidos 

– exclusivo para projetos de pesquisa institucionalizados) com apresentação oral de no 

máximo 10 minutos (uso de ferramentas online livre) em formato de Roda de Conversa 

mediada; 

b) Webinar “Exposição de Resultados e Desafios para o Futuro: Extensão” (Resumos 

Expandidos – exclusivo para projetos de extensão institucionalizados) com apresentação 

oral de no máximo 10 minutos (uso de ferramentas online livre) em formato de Roda de 

Conversa mediada; 

c) Apresentação de Trabalhos (Relatos de Experiência – categorias individuais e coletivas 

excluindo-se os projetos institucionalizados), com apresentação oral de no máximo 5 

minutos (uso de ferramentas online livre) em formato de Roda de Conversa mediada. 
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7. PROGRAMAÇÃO 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE PARTICIPANTES LOCAL 

19/11/2020 09:00 às 09:20 
Abertura Oficial – Mesa Redonda “Inovação, 
Renovação e Transformação: Educação como 
Responsabilidade Compartilhada” 

Convidada: Erika Aranha – Coordenadora do Núcleo de 
Acessibilidade Institucional e do Curso de Serviço Social; 
Mediador: Arthur Lima – Coordenador de Monitoria, Pesquisa e 
Extensão e do Escritório de Internacionalização e Redes de 
Cooperação do Unipê. 

twitch.tv/eventosunipe 

19/11/2020 09:20 às 10:00 
Mesa Redonda “Atividades Complementares e 
sua importância para uma formação integral” 

Convidada: Taira Moreti de Lavôr – Supervisora da Secretaria de 
Atividades Complementares e Product Owner do Grupo Cruzeiro 
do Sul Educacional; 
Mediador: Antônio Albuquerque Toscano Filho – Coordenador 
Adjunto do Curso de Direito do Unipê 

twitch.tv/eventosunipe 

19/11/2020 10:00 às 11:40 
Webinar “Monitoria no ensino remoto: a 
renovação do aprendizado” 

Convidada: Izabel Cavalcanti Barros Lamenha - Coordenadora 
do Núcleo de Educação a Distância – NEAD/Unipê do Grupo 
Cruzeiro do Sul Educacional. 
Mediadora: Antonileni F. D. Medeiros Melo - Coordenadora dos 
Cursos de Farmácia e Estética e Cosmética do Unipê. 

twitch.tv/eventosunipe 

19/11/2020 11:40 às 12:20 
Webinar “Extensão universitária e mobilidade 
acadêmica: o diário que não escrevi” 

Convidado: Gabriel Jimenez Aguilar - Coordenador do Escritório 
de Internacionalização e Redes de Cooperação – EIRC da UNICID 
e Universidade Cruzeiro do Sul. 
Mediador: Arthur Lima – Coordenador de Monitoria, Pesquisa e 
Extensão e do Escritório de Internacionalização e Redes de 
Cooperação do Unipê. 

twitch.tv/eventosunipe 

19/11/2020 14:00 às 17:00 
Exposição de Resultados e Desafios para o 
Futuro: Extensão (Saúde e Humanas) 

Professores e alunos dos projetos envolvidos twitch.tv/eventosunipe 

19/11/2020 19:00 às 21:00 
Exposição de Resultados e Desafios para o 
Futuro: Extensão (Negócios e Tecnologia) 

Professores e alunos dos projetos envolvidos twitch.tv/eventosunipe 

20/11/2020 09:00 às 11:20 

Apresentação de Trabalhos Eixos Pesquisa, 
Grupos de Estudo, Grupos de Pesquisa e 
Monitoria  
(Os links das salas serão divulgados junto com os 
trabalhos aprovados para apresentação) 

Professores e alunos dos projetos envolvidos Blackboard 

20/11/2020 09:00 às 11:20 
Apresentação de Trabalhos Eixos Extensão e 
Ligas Acadêmicas 

Professores e alunos dos projetos envolvidos Blackboard 
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(Os links das salas serão divulgados junto com os 
trabalhos aprovados para apresentação) 

20/11/2020 11:20 às 12:00 
Webinar “Ligas Acadêmicas e Grupos de Estudo: 
ações que transformam” 

Convidada: Albênica Bontempo, professora dos cursos de 
Fisioterapia e Odontologia e Orientadora das Ligas de 
Gerontologia e de Cardiologia da UDF; 
Mediadora: Cláudia Facini dos Reis – Coordenadora dos Cursos 
de Biomedicina e Nutrição do Unipê. 

twitch.tv/eventosunipe 

20/11/2020 14:00 às 17:00 
Exposição de Resultados e Desafios para o 
Futuro: Pesquisa (Saúde e Humanas) 

Professores e alunos dos projetos envolvidos twitch.tv/eventosunipe 

20/11/2020 19:00 às 21:00 
Exposição de Resultados e Desafios para o 
Futuro: Pesquisa (Negócios e Tecnologia) 

Professores e alunos dos projetos envolvidos twitch.tv/eventosunipe 

20/11/2020 21:00 
Encerramento - Apresentação Musical: Coral 
Unipê 

Coral Unipê regido pelo Maestro João Alberto Gurgel twitch.tv/eventosunipe 

 
Os Projetos poderão propor ações de atendimento e/ou orientação à comunidade através de ferramentas online. As propostas devem ser 

encaminhadas para o e-mail asped@unipe.edu.br até o dia 31/10/2020 conforme item 3.2. A divulgação da programação desses atendimentos será 

realizada junto ao resultado de trabalhos aprovados para apresentação até a data de 13/11/2020. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos a critério exclusivo e irrecorrível da PROAC/COMPEX. 

 

João Pessoa, 06 de outubro de 2020. 

 

 
Arthur Vieira de Lima 

Coordenador de Monitoria, Pesquisa e Extensão 

mailto:asped@unipe.edu.br
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ANEXO I 

MODELO DO RESUMO EXPANDIDO 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Normas gerais: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Máximo de 5 páginas. 
Título do projeto: Deve estar em caixa alta, em negrito. 
Autores e coautores: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento como 
apresentador ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

Resumo e palavras chaves: Claro, curto e objetivo.  
Objetivos geral e específicos: Claros e concisos sobre o foco principal do projeto e a relação com a 
temática do Evento. 
Referencial teórico: Com citações em cada parágrafo, falando sobre o assunto, segundo normas 
ABNT 
Metodologia de execução: Como foi feita a pesquisa? Quais procedimento de pesquisa? 
Resultados e discussão. Apresentar os resultados obtidos com discussões atualizadas e citações 
conforme normas da ABNT. Apresentar tabelas e gráficos numerados e chamadas no texto.  
Conclusões: Sucintas e numeradas conforme os objetivos 
Referências bibliográficas: Atualizadas seguindo normas ABNT 
Informações complementares 
Período no qual o aluno pode participar: 
Curso promotor do projeto: 
Cursos integrados: 
Coordenador(a): Nome completo do docente 
Colaboradores(as): Nome completo dos docentes  
Discentes: (escrever nomes e sublinhar aquele que apresentará no evento):  
Nome completo do discente;  
Local onde o projeto se desenvolve: Descrever o local, endereço completo e/ou número das salas 
de aula, bloco.  
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ANEXO II 

MODELO DO RESUMO EXPANDIDO 

PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Normas gerais: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Máximo de 5 páginas. 
Título do projeto: Deve estar em caixa alta, em negrito. 
Curso promotor do projeto: 
Cursos integrados: 
Coordenador(a): Nome completo do docente 
Colaboradores(as): Nome completo dos docentes 
Discentes: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento como apresentador 
ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

Período no qual o aluno pode participar: 
Público alvo Beneficiários do projeto: (  ) alunos – UNIPÊ, (  ) Comunidade, (  ) funcionários e 
colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 
Local onde o projeto se desenvolve: Descrever o local, endereço completo e/ou número das salas 
de aula, bloco.  
Resumo e palavras chaves: Claro, curto e objetivo.  
Objetivos geral e específicos: Claros e concisos sobre o foco principal do projeto e a relação com a 
temática do Evento. 
Metodologia de execução: Como o projeto funciona? Datas de realização, tipo de serviços 
oferecidos (catálogo), mecanismos de execução. Quais serviços de referência. 
Resultados alcançados/esperados: Histórico do número de beneficiários atendidos até 2020.1. 
Histórico de resultados alcançados e esperados. 
Cronograma de execução do projeto: Descrever os dias da semana e horários que o projeto é 
executado. 
Acervo fotográfico: Inserir no mínimo 5 fotografias com as devidas legendas abaixo da imagem.   
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ANEXO III 

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

PROGRAMA DE MONITORIA 

 

NORMAS GERAIS: Formatação: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Justificado. 
Os relatos devem conter de 300 a 500 palavras e devem contemplar: Introdução/ Descrição da 
experiência/ Resultados e Discussão/ Considerações finais. 
Curso do Componente Curricular: 
Professor(a) Orientador(a) Nome completo do docente (se aplicável) 
Discentes: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento como apresentador 
ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

ESTRUTURA DO RELATO: 
TÍTULO: Deve estar em caixa alta, em negrito, Times New Roman 14. Centralizado. 
AUTORES E CO-AUTORES: (máximo 5) Nome completo, Titulação, Instituição e-mail.  
RESUMO E PALAVRAS CHAVES: Claro, curto e objetivo.  
1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Explicitar do que se trata o relato, contextualizando-o com as atividades individuais e/ou do grupo. 
1.2 OBJETIVOS 
Apresentar de forma clara e concisa os objetivos da experiência. 
1.3 METODOLOGIA 
Descrever detalhes de como a experiência foi vivenciada: Locais de encontro/realização da 
experiência; Sujeitos envolvidos (internos e externos ao grupo); Período (com indicação de datas, 
sempre que possível); Procedimentos que envolveram a experiência. 
2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Escolha de um autor ou de um referencial teórico que inspirou suas ações. 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
- Interface entre a expectativa e a experiência concreta; 
- Descrição do que foi observado na experiência (individual e coletivamente); 
- No que resultou a experiência (consequência internas e externas ao grupo); 
- Descobertas, desafios e sugestões quando aplicável. 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisar se os objetivos foram alcançados. 
5 ACERVO FOTOGRÁTICO 
No máximo 5 fotografias com descrição da imagem. 
6 REFERÊNCIAS  
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ANEXO IV 

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

LIGA ACADÊMICA/GRUPO DE ESTUDO/GRUPO DE PESQUISA 

 

NORMAS GERAIS: Formatação: Times New Roman 12, espaçamento 1,5 cm. Justificado. 
Os relatos devem conter de 300 a 500 palavras e devem contemplar: Introdução/ Descrição da 
experiência/ Resultados e Discussão/ Considerações finais. 
Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: 
Professores Orientadores: Nome completo do docente (se aplicável) 
Discentes: (inserir dados completos e definir perfil de participação no evento como apresentador 
ou ouvinte):  

Matrícula CPF Nome Completo Participação 

    

    

    

ESTRUTURA DO RELATO: 
TÍTULO: Deve estar em caixa alta, em negrito, Times New Roman 14. Centralizado. 
AUTORES E CO-AUTORES: (máximo 5) Nome completo, Titulação, Instituição e-mail.  
RESUMO E PALAVRAS CHAVES: Claro, curto e objetivo.  
1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Explicitar do que se trata o relato, contextualizando-o com as atividades individuais e/ou do grupo. 
1.2 OBJETIVOS 
Apresentar de forma clara e concisa os objetivos da experiência. 
1.3 METODOLOGIA 
Descrever detalhes de como a experiência foi vivenciada: Locais de encontro/realização da 
experiência; Sujeitos envolvidos (internos e externos ao grupo); Período (com indicação de datas, 
sempre que possível); Procedimentos que envolveram a experiência. 
2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Escolha de um autor ou de um referencial teórico que inspirou suas ações. 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
- Interface entre a expectativa e a experiência concreta; 
- Descrição do que foi observado na experiência (individual e coletivamente); 
- No que resultou a experiência (consequência internas e externas ao grupo); 
- Descobertas, desafios e sugestões quando aplicável. 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisar se os objetivos foram alcançados. 
5 ACERVO FOTOGRÁTICO 
No máximo 5 fotografias com descrição da imagem. 
6 REFERÊNCIAS  
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ANEXO V 
 

 
TERMO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS 

NOME COMPLETO  

DATA DE NASCIMENTO  CPF  

E-MAIL  

TÍTULO DO TRABALHO: 
 

(     ) Aluno ou Colaborador Unipê                  (     ) Comunidade Externa 

Declaro que o trabalho apresentado e por mim abaixo assinado são de minha autoria e estou 
ciente: 
• Dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940; 
• Da Lei nª 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais; 
• Da Resolução nº 33/CONSEPE que dispõe sobre as Sanções específicas do regime disciplinar 
discente do UNIPÊ; 
Autorizo, ainda, a publicação do material encaminhado, bem como o uso de minha imagem 
(apresentação online), para o II ENCONTRO INTEGRADO DE MONITORIA, PESQUISA E EXTENSÃO 
DO UNIPÊ em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive nos sites do UNIPÊ, na Internet, e 
em CD-Rom, ou outros, bem como a reprodução em outras publicações, a comunicação ao 
público, a edição, a reedição ou a adaptação e a distribuição. Por ser verdade, firmo o presente e 
dou fé. 
 

João Pessoa, _____ de ____________ de 2020. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Participante 

 
 


