
 

 

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
 
 

Termo de Fomento nº: 07/2019     Edital nº: 02/2019 
 
Projeto/Evento: Seminário “A residência, a universidade e a formação do Arquiteto 
e Urbanista” 
 
Entidade: Instituto dos Arquitetos Do Brasil - Departamento Santa Catarina – 
IAB/SC 
 
Referências: Lei 13.019/2014; Lei 13.204/2015; Decreto 8.726/2016; Resolução 
CAU/BR 94/2014 

 
 
 

1 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS 
(INFORMAÇÕES RETIRADAS DO PLANO DE TRABALHO ELABORADO PELA 
ENTIDADE PROPONENTE): 
 
Trata-se de parceria firmada com o IAB/SC para execução do objeto do Termo de 
Fomento nº 07/2019, com vistas a executar o projeto “Seminário A residência, a 
Universidade e a formação do Arquiteto e Urbanista”.   
 
Conforme se depreende do Plano de Trabalho aprovado, a parceria descreveu o 
objeto da parceria da seguinte forma: 

 (...) Este projeto é resultante de uma cooperação entre o instituto dos Arquitetos do Brasil, 
departamento Santa Catarina – IAB/SC e a Universidade Federal de Santa Catarina, a partir 
de seu Curso de Arquitetura e Urbanismo – ARQ/UFSC e do Programa de Educação 
Tutorial PET/ARQ/UFSC.  
A proposta emerge em um contexto de reformulação pedagógica do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFSC, que passar por um processo de revisão de seu currículo, que em 
2019 completou 23 de vigência. Tais mudanças estão lastreadas na crítica a esttuura 
curricular atual, compreendida como resultado de uma fragmentação de com´teudos, da 
sobreposição desarticulada e pouco orgânica das disciplinas, do isolamento das 
problemáticas enfrentadas em face das demandas concretas e urgentes de nossa 
sociedade, entre outros.  
A dura realidade urbana brasileira impõe às Escolas de Arquitetura e Urbanismoa criação 
de formas renovadas de ensino-aprendizagem capazes de valorizar a extensão 
universitária, o ensino e a produção do conhecimento para transformação da realidade, 
pautada em princípios tais como: a relação indissociável entre a teoria e a prática; a 
abordagem crítica da arquitetura e urbanismo; e a participação ativa junto às comunidades e 
movimentos sociais, sem deixar de lado a preocupação de fomentar uma formação técnica, 
científica, ética e humanista consistente.  
É neste sentido que a ATHIS e a Residênica em Arquitetura e Urbanismo surgem como 
estratégias de reestrutução do percurso de formação do arquiteto, como forma de garantir 
os princípios fundamentais contidos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal nº 
11.888/08. Este marco legal impõe como necessidade o atendimento às demandas das 
parcelas mais carentes da sociedade onde o acesso à Arquietura e Urbanismo é restrito.  
A implantação de um projeto de Residência em Arquitetura e Urbanismo na UFSC vai ao 
encontro da ação D1 prevista no Plano Estratégico de Implementação de ATHIS, elaborado 
pelo CAU/SC em parceria com AH! Arquitetura Humana, qual seja: “Apoiar e fomentar a 



 

 

estruturação de Residências e/ou Mestrados Profissionais, em ATHIS nas universidades – 
Modelo UFBA”. Dentre as especificações do item, o PEI-ATHIS detalha ainda o intento de 
“promover um Seminário, com atores do meio acadêmico do estado de Santa Catarina (...) e 
de outros estados, sobre ATHIS na formação do arquiteto e urbanista com o objetio de 
construir uma Plataforma de Ações no meio acadêmico que culmine com a realização de 
uma Residência em ATHIS e/ou um especificação, na perspectiva de tornar o tema 
conteúdo permanente da gradução”.  
Resta evidente, portanto, o alinhamento entre os objetivos do PEI-ATHIS do CAU/SC e a 
proposta a ser detalhada neste plano de trabalho que por meio de aprofundamento do 
debate sobre as possibilidades da Residência em Arquitetura e Urbanismo e as estratégias 
para a sua implementação, pretente promover a troca de experiências em Residência e 
ATHIS existentes no país, incentivando a criação de uma rede nacional de Residência 
Profissional em Arquitetura e Urbanismo. 

 
No que tange às metas esperadas, a Parceria elencou um rol extenso: .  

 
a. Elaborar, a partir do debate e da troca de experiências, a diretrizes para implementação 

da Residência em Arquitetura e Urbanismo junto ao Departamento e Programa de Pós 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, 
visando o fortalecimento da capacitação profissional para a promoção do direitor à 
arquitetura e urbanismo e à cidade, sobretudo para os indivíduos e grupos sociais mais 
vulneráveis;  

b. Colaborar com o CAU/SC na consecução dos objetivos inscritos no Plano Estatrético de 
Implementação de ATHIS; 

c. Proporcionar integração entre as esferas envolvidas, com enfoque para a relação entre 
CAU/SC e IAB/SC com a Universidade Federal de Santa Catarina, mas também 
fomentando a parceria com outras instituições envolvidas ou com potencial de 
envolvimento na temática, com IPUF, GRANFPOLIS, SASC, etc;   

d. Promover o diálogo entre instituições universitárias para atuação e divulgação ampliada 
de informações e experiências desenvolvidas em ATHIS, com ênfase nas Residências 
em Arquitetura e Urbanismo;  

e. Estretirar vínculos de colaboração e cooperação técnica entre universidade, sociedade 
civil e gestão pública, sobretudo muncipais;  

f. Colaborar na institucionalização e consolidação de uma rede nacional de Residência 
Profissional em Arquitetura e Urbanismo, com ênfase na assistência técnica de 
interesse social e suas diversas áreas de atuação;  

g. Promover ampliação das possiblidades de inserção social da universidade, ao estimular 
conjuntamente na sua prática, atividades de ensino, pesquisa e extensão, integrando de 
forma articulada os níveis de graduação e pós graduação, no aprimoramento da 
capacitação técnica, profissional e política;  

h. Fomentar a inovação de atuação no campo da Arquitetura e Urbanismo, com 
transferência de tecnologia de projetos de referência e ampliação das possiblidades de 
inserção social da universidade, ao promover conjuntamente na sua prática, atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, integrando de ofrma articulada os níveis de graduação 
e pós gradução, no aprimoramento da capacitação técnica, profissional e política;  

i. Registro fotográfico e filmagens;  
j. Registro através de relatórios das atividades; e  
k. Divulgação do evento.  

 
Para alcançar os objetivos propostos, o planejamento inicial previa dois tipos de 
atividades: 

1. Mesas de debate: para fomentar o diálogo e intercâmbio de conhecimento e experiência 
entre instituições universitárias com iniciativas representativas em Residência. No plano 
original, era prevista a participaçãodas seguintes instituições: Universidade Federal da 
Bahia – UFBA;Universidade Federal de Brasília – UnB; Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPB; Universidade Federal de Pelotas – UFPel; Universidade Federal do 
Ceará – UFC; e Universidade de São Paulo – USP. Para tanto, foram propostas duas 



 

 

mesas: A. A prática pedagógica e a formação do arquiteto-urbanista nas experiências dos 
programas de Residência em Arquitetura e Urbanismo, com a participação de 
representantes da UFBA, USP, UFPB, UnB e UFC. B. Desafios e inovações dos programas 
de Residência em Arquitetura e Urbanismo: desenhos institucionais, formas de 
financiamento, convênios e cooperações técnicas, com a participação de representantes da 
UFBA, USP, UFPB, UFPel e UFPB. 
2.  Oficinas de trabalho: com o objetivo de elaborar propostas de : 1) diretrizes de 
implementação da residência em Arquitetura e Urbanismo na UFSC; e 2) estruturação de 
uma rede nacional de Residência Profissional em Arquitetura e Urbanismo. Para tanto, 
foram programadas duas oficinas, com   título e estruturas provisórias: A. Reflexões e 
diretrizes para um programa de residência em Arquitetura e Urbanismo, que tinha o objetivo 
de alinhavar os princípios, diretrizes e eixos principais visando nortear a proposta de 
estruturação de um programa de residência em Arquitetura e Urbanismo, com ênfase na 
realidade da UFSC. B. Diretrizes e encaminhamentos para a estruturação de uma rede de 
assistência técnica e residência em Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina, com o 
objetivo de fortalecer de vínculos de colaboração e cooperação técnica entre universidade, 
sociedade civil e gestão pública, esta oficina buscava igualmente colaborar na consolidação 
de uma rede nacional de Residência Profissional em Arquitetura e Urbanismo.  
 

Em relação aos indicadores, documentos e outros meios para aferição das metas, 
a Entidade apresentou quatro produtos:  

“a) Produto 01: Relatório geral do evento, contendo a ata geral das atividades, lista de 
presença, fotos, peças gráficas, estratégias de divulgação, materiais publicitários e 
cobertura da mídia, etc;  
b) Produto 02:  Documento síntese contendo as diretrizes e encaminhamentos para 
implementação da residência em Arquitetura e Urbanismo junto ao Curso de Graduaçaõ e 
ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de 
Santa Catarina. Este documento será sistematizado a partir das contribuições advindas da 
oficina intitulada “Reflexões e diretrizes para um programa de residência em Arquitetura e 
Urbanismo”;  
c) Produto 03: Documento síntese contendo as diretrizes e encaminhamentos para a 
estruturação da rede de assistência técnica e residência em Arquitetura e Urbanismo no 
Estado de Santa Catarina. Este documento será sistematizado a partir das contribuições 
oriundas da oficina intitulada “Diretrizes e encaminhamentos para uma rede de assistência 
técnica e residência em Arquitetura e Urbanismo”, cuja leitura será realizada na plenária 
final; e  
d) Produto 04: relatório de presteação de contas do evento, contendo o quadro 
demonstrativo das despesas e receitas, com o detalhamento dos gastos, fluxo financeiro, as 
datas e formas de desembolso, a distribuição por rubricas, etc.” 

 
Além dos produtos, a parceria sugeriu atividades complementares internas e 
externas como forma adicional de verificação de cumprimento de metas.   
 
 
 
2 -  ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DO CUMPRIMENTO DAS 
METAS E DO IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL OBTIDO EM RAZÃO DA 
EXECUÇÃO DO OBJETO ATÉ O PERÍODO, COM BASE NOS INDICADORES 
ESTABELECIDOS E APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO: 

 
Inicialmente, como pode se comprovar através da prestação de contas, o 
Seminário foi realizado nos dias  09  e 10 de março de 2020, bem como, o objeto 
do projeto encontra-se devidamente coadunado com o escopo do Edital de 
Chamada Pública nº 02/2019, na medida que possibilitou promover o 
conhecimento e o fortalecimento da  Arquitetura e Urbanismo no Estado de Santa 



 

 

Catarina no âmbito da temática da Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social (ATHIS). Todas as mesas previstas para o Evento, conforme 
devidamente comprovado no Relátorio de Prestação de Contas, foram realizados.  
 
Considerando que cerca de 85% da população não tem acesso à arquitetura, e que 
dentre este público tem um percentual significativo de pessoas numa condição 
social que possuem menos acesso ainda, a possibilidade de criação de residência 
em arquitetura e urbanismo, com foco na assistência técnica de interesse social, se 
torna ainda mais imprescindível. Contudo, os currículos e escolas não prepararm 
os profissionais para esta área de atuação no exercício profissional. Neste sentido, 
este Seminário veio contribuir para proporcionar a qualificação dos profissionais 
para esta área da profissão.  
 
No atingimento das metas, das 11 (onze) estabelecidas no Plano de Trabalho, 
foram integralmente atingidas as seguintes metas: 
 

• Elaboração das diretrizes para implementação da Residênica em Arquitetura 
e Urbanismo para a UFSC, onde foi estruturado um grupo permanente para 
discussão de residência na UFSC que irá dar os encaminhamentos do 
Seminão dentro da Instituição.  

• Calaboru com o PEI/ATHIS do CAU/SC na medida que mobilizou os 
diferentes atores e instânicas (CAU/SC, Entidades de arquitetura e 
urbanismo, Universidades, Associação de Municípios, entidades qua atuam 
no direito urbanístico e e pesquisa na área de Athis), possibilitando a 
elaboração de diretrizes para implementação da residência, objetivo previsto 
no PEI/ATHIS.  

• Promoveu a integração entre os entes parceiros (CAU/SC e IAB/SC) com a 
UFSC e outras instituições (CAU/RS, GRANFPOLIS, IPUF, SASC, POS-
ARQ, Pró Reitoria da UFSC, IBDU, PET ARQ, CALA, AMA). 

• Promoveu o  diálogo entre instituições universitárias (UFBA, UNB, USP, 
UDESC, UFSC).  

• Colabrou na institucionalização e consolidação de uma rede nacional de 
Residência Profissional focada na ATHIS, através do estreitamento dos 
laços de colaboração e solidariedade entre os diferentes atores das 
instituições, com agendas já estabelecidas a posteriore, intercâmbio de 
docentes e alunos, troca e documentos, produção de artigos.  

• Realização do registro fotográfico e filmagem do evento, com registro das 
mesas de discussão, aula magna, oficina e momentos de intervalo, tudo 
disponibilizado na internet.   

• Registro através de relatório das atividades, com relatoria executada para 
cada atividade, o que serviu de base para a elaboração do documento de 
diretrizes para implementação da residência na UFSC.  

• A divulgação do evento foi amplamente repercutida, pelas mídias sociais, 
sites institucionais e materiais impressos.  

 
Além das 08 (oito) metas consideradas integralmente avaliadas anterioremente, 
outras 03 (três) metas não atingiram o alcance integral do previsto inicialmente: 



 

 

• O estreitamento de vínculos de colaboração e cooperação técnica entre 
universidade, sociedade e gestão pública municipal, na medida que não 
atingiu o número de participantes da gestão pública e de conselhos 
almejado.  

• A promoção da ampliação de possibilidade de inserção social da 
universidade, com atividades de ensino, pesquisa e extensão, integradas e 
articuladas entre graduação e pós graduação para aprimoramento da 
capacitação técnica, não foi possível avaliar o atingimento por ser um 
objetivo de longo prazo.  

• O fomento da inovação de atuação na Arquitetetura com transferência de 
tecnologia de projetos de referência, também não foi possível avaliar o 
atingeimento por ser um objetivo de longo prazo.  

 
No tocante às contrapartidas previstas no termo de Fomento 07/2019 e no Plano 
de Trabalho, todas foram cumpridas por parte do parcerio IAB/SC, na medida que o 
CAU/SC teve espaço para divulgar seus materiais, foi colocado banners do 
CAU/SC no local do evento, a Presidência do CAU/SC participou da mesa 
institucional de abertura do evento, diversos conselheiros puderam participar de 
toda a programação do evento, veiculação da logomarca do CAU/SC como 
patrocinador do Seminário. Inclusive, o CAU/SC transmitiu o evento ao vivo na sua 
totalidade, através do seu  canal do facebook, os quais continuam disponíveis para 
acesso:  https://www.facebook.com/500922009921108/videos/183614323088177 .   
 
Sob o ponto de vista de participação e formação do público alvo do Seminário teve 
um alta participação de docentes e de dicentes de instituições de ensino superior 
de Santa Catarina, especialmente do curso de arquitetura e urbanismo.  de Santa 
Catarina,  técnicos de órgãos públicos ligados diretamente ao tem da habitação, 
urbanismo e planejamento urbano, profissionais liberais em arquitetura e 
urbanismo do Estado de Santa Catarina e de técnicos e dirigentes de entidades 
sociais e de classe representativas do campo da Arquitetura e Urbanismo em 
Santa Catarina. Contudo houve uma baixa participação de gestores de 
instituições de ensino superior em arquitetura e urbanismo de Santa Catarina e 
movimentos sócias mais diretamente vinculados aos temas do direito à moradia e 
direito à cidade 
 
Em que pese algumas metas qualitativas e participação de público não foram 
atingidas na sua integralidade, no conjunto da execução da parceria, o impacto do 
benefício social obtido é indiscutível. Estabeleceu as diretrizes e os próximos 
passos para instituição da Residênica em Arquitetura e Urbanismo como uma 
possibilidade de reestruturação do percuso de formação dos profissionais de 
arquitetura, em consonância com a Diretrizes do PEI/ATHIS “Apoiar e fomentar a 
estruturação de Residências e/ou Mestrados Profissionais, em ATHIS nas 
universidades – Modelo UFBA”. 
 
 
 
3 - VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: 

https://www.facebook.com/500922009921108/videos/183614323088177
https://www.facebook.com/500922009921108/videos/183614323088177


 

 

 
O CAU/SC transferiu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme 
aprovado no processo de seleção, no dia 19 de dezembro de 2019.  

 
Patrocinador Orçamento (%) Realizado (%) Diferença (%)

CAU/SC * 15.000,00    80% 15.000,00    79%
Doações 4.000,00      21% 4.000,00   100%
Entidade Patrocinada 3.750,00      20% 3.750,00-   -100%

RECEITA TOTAL 18.750,00    100% 19.000,00    100% 250,00      1%
* Limite máximo permitido de 80% do valor do projeto

O valor das receitas foi superior ao previsto inicialmente por conta da doação dos 
serviços prestados por voluntários que participaram do evento. 
 
 
 
4 - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS 
APRESENTADOS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O ALCANCE 
DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO TERMO DE 
COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO: 
 
Houve divergências nos desembolsos entre o plano de trabalho e a execução, 
conforme demonstrado abaixo: 
 
Atividade Valor Programado Valor Executado Diferença
Levantamento das Documentações 1.000,00                   1.000,00                -             
Serviços de identidade visual 3.750,00                   4.000,00                250,00-       
Impressões 3.000,00                   672,20                   2.327,80   
Compra de passagem aérea 7.000,00                   6.260,29                739,71       
Hospedagem 3.000,00                   3.066,80                66,80-         
Alimentação (convidados) -                             906,03                   906,03-       
Alimentação (evento) -                             1.107,59                1.107,59-   
Transporte -                             225,94                   225,94-       
Prestação de contas 1.000,00                   1.000,00                -             
Documento síntese -                             734,35                   734,35-       
(-) Reembolso 927,00-                   927,00       

18.750,00                 18.046,20             703,80         
Obs.: Os valores acima contemplam os gastos a serem ressarcidos. 
 
Alguns valores são justificados na prestação de contas são eles: 
 

• Impressões (R$ 2.327,80) – “auxilio da Pró-reitoria de Graduação da UFSC 
que disponibilizou uma cota na Imprensa Universitária” (p.54); 

 
Dentre os valores previstos com divergência, há passagens aéreas e hospedagem, 
valores estes que por conta da natureza dos serviços podem sofrer alterações sem 
aviso prévio por parte das prestadoras de serviços, julgando-se tal fato aceitável. 



 

 

 
Os seguintes desembolsos não foram contemplados na proposta de trabalho, 
conforme segue: 
 

• Documento Síntese (R$ 734,35) – material “elaborado com as diretrizes e 
encaminhamentos do Seminário para estruturação da rede de assistência 
técnica e residência em Arquitetura e Urbanismo” (p.57) 

• Alimentação convidados (R$ 906,03) – “alimentação - almoço e/ou jantar - 
dos convidados nos dias do evento” (p.55) 

• Alimentação evento (R$ 1.107,59) – “referente às provisões para realização 
dos coffee break nos intervalos do evento” (p.56); 

• Transporte (R$ 225,94) – “transporte dos convidados nos dias do evento” 
(p.56); 

 
Em que pese não estavam contemplados inicialmente do detalhamento do 
cronograma de desembolso, verifica-se os novos itens foram necessários para bem 
desenvolver e atender à execução do objeto da parceria. Valores estes que foram 
compensados com os valores gastos a menor em outros itens. Neste sentido, esta 
Comissão compreende que estas pequenas alterações não alteraram o custo total 
do projeto, nem desvirturam o objetivo geral da parceria, mantendo a regularidade 
do uso do recurso.   
 
No que tange aos gastos com despesas bancárias, verifica-se que está em 
discordância com a Lei 13.019/2014 (“Art. 51. Os recursos recebidos em 
decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de 
tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração 
pública”). Onde a conta não está registrada em uma instituição financeira publica, 
mas sim numa cooperativa de crédito. E houve a cobrança de tarifas bancárias no 
valor total de R$ 35,50. Sendo assim, a Entidade Proponente, possui o direito de 
questionar e requisitar a devolução destes valores que foram desconsiderados da 
prestação de contas. 
 
Quanto aos recursos de patrocínio, foi informado que o mesmo estava “aplicado 
em fundo de ação no banco do patrocinado”, contudo o extrato bancário 
apresentado não demonstra a atualização do valor, mantendo saldo estático, sem 
correção monetária. Portanto considerou-se na análise desta Comissão o saldo 
estático. 
 
No confronto entre as receitas e despesas com o projeto, verifica-se uma sobra de 
recursos, que foram devolvidos ao CAU/SC no dia 09/11/2020. 
 

Receitas Totais 19.000,00R$     
Despesas Totais 18.046,20R$     

Diferença 953,80R$            
 
 

 



 

 

5 - ANÁLISE DE EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELOS CONTROLES 
INTERNO E EXTERNO, NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA, BEM 
COMO DE SUAS CONCLUSÕES E DAS MEDIDAS QUE TOMARAM EM 
DECORRÊNCIA DESSAS AUDITORIAS:  

 
Não aplicável em função do curto espaço de tempo para execução do projeto.  
 
 
 
 
6 – MANIFESTAÇÃO FINAL: 
 
Após análise do projeto, plano de trabalho, prestação de contas, diligências e, nos 
termos avaliados e apresentados no presente parecer, esta Comissão manifesta 
entendimento de que a presente parceria realizada através do Termo de Fomento 
nº 07/2019, com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa 
Catarina (IAB/SC), cumpriu sua função e as obrigações previstas no instrumento 
foram executadas pela Proponente no período estabelecido.  
 
Contudo, no intuito de aprimoramento dos procedimentos de seleção dos projetos 
para fomento e facilitação do processo de monitoramento e avaliação do 
cumprimento das metas, esta Comissão recomenda: a) que as Comissões de 
Seleção ao avaliarem os projetos inscritos nos editais, possam considerar e validar 
projetos e planos de trabalho com metas quantitativas mais factíveis à realidade do 
objeto; b) recomendar à entidade que requeira a devolução dos valores debitados a 
título de tarifas bancárias, uma vez que nos termos do artigo 51 da Lei nº 
13.019/2014, a conta específica aberta em Instituição Pública Financeira para 
movimentar o recurso recebido pelo patrocinador, deverá ser isenta de tarifas; c) 
que o CAU/SC reforce junto às entidades parceiras que quaisquer alterações na 
execução no cronograma físico e finaneceiro seja comunicada antecipadamente ao 
parceiro CAU/SC.  
 
Por fim, encaminhe-se ao Gestor da Parceria para emissão de parecer técnico 
conclusivo.  
 

 
 
 
 

Florianópolis, 12 de novembro de 2020. 
 
 
 

 
______________________________ 

Everson Martins 
Coordenador da Comissão de Monitoramento  

e Avaliação das parcerias 
 
 

Everson Martins (Dec 29, 2020 10:32 GMT-3)

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAssnQyd4VSn6wu6-pA0QnjBV4qC0y97mm
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Alcenira Vanderlinde 

Membro da Comissão de Monitoramento  
e Avaliação das parcerias 

 
 
 

_____________________________ 
Olavo Coelho Arantes 

Membro da Comissão de Monitoramento  
e Avaliação das Parcerias 

 
 
 

____________________________ 
Alexandre Junckes Jacques 

Membro Suplente da Comissão de Monitoramento  
e Avaliação das parcerias 

 
 
 
 
 

Olavo Coelho Arantes (Jan 5, 2021 09:50 GMT-3)
Olavo Coelho Arantes
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