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palavra do reitor
A Universidade conta com 5 Campi: 

Campus do Capão do Leão, Campus da Pal-
ma, Campus da Saúde, Campus das Ciên-
cias Sociais e o Campus Porto (Anglo), onde 
está instalada a Reitoria e demais unidades 
administrativas. Fazem parte também da 
estrutura atual da UFPel diversas unidades 
dispersas. Dentre elas, estão a Faculdade de 
Odontologia, a Faculdade de Direito, o Servi-
ço de Assistência Judiciária, o Conservatório 
de Música, o Centro de artes (CA), o Centro 
de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de 
Alimentos (CCQFA), o Centro de Desenvol-
vimento Tecnológico (CDTEc), o Centro das 
Engenharias (CEng), a Escola Superior de 
Educação Física (ESEF), o Centro de Educação 
Aberta e a Distância (CEAD), o Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo (MALG), o Museu de Ciên-
cias Naturais Carlos Ritter e a Agência para o 
Desenvolvimento da Lagoa Mirim (ALM).

Atualmente são disponibilizados 101 
cursos de Graduação Presenciais e 6 cursos 
de Graduação a Distância, 14 cursos de dou-
torado, 39 cursos de mestrado e 17 cursos de 
especialização. Além dos cursos presenciais, 
a UFPel  participa do programa do governo 
federal Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
com a modalidade de ensino de educação a 
distância. Na área da pesquisa, estão em an-
damento 1.176 projetos, distribuídos em di-
ferentes áreas. São 235 grupos de pesquisa 
devidamente certificados pela UFPel/CNPq.

legenda dos campi, unidades acadêmicas e órgãos suplementares confira as rotas do transporte circular de apoio da ufpel

localize sua unidade

O ingresso em uma universidade públi-
ca é marcante para a vida de qualquer estu-
dante. A passagem do ensino básico para o 
ensino superior representa a possibilidade 
de inserção em um mundo onde a realidade 
se mescla ao sonho, onde o trabalho se mis-
tura à paixão, onde as amizades proliferam 
e o exercício da cidadania se efetiva através 
de ações acadêmicas, sociais, culturais e po-
líticas.

Ao abrir as portas desse novo tempo 
e lugar, a administração superior da UFPel 
quer lhe dar as boas vindas, calouros de 
2013! Queremos lhe desejar uma ótima 
acolhida e que aqui encontre a riqueza do 
conhecimento, a beleza do afeto e perce-
ba no carinho do encontro a possibilidade 
de desenvolver uma formação plena, con-
jugando técnica, arte, poesia, encantos e 
descobertas. É nosso desejo que ao longo 
dos próximos anos você possa conviver, de 
forma indissociável, com o ensino e a apren-
dizagem, com a pesquisa e a extensão, e que 
a qualidade e a satisfação estejam presentes 
em todos os momentos.

A universidade pública tem, por natu-
reza, um forte compromisso social. Estamos 
intensamente envolvidos na produção de 
conhecimentos, na formação de profissio-
nais e no diálogo com a sociedade, visando 
contribuir para o desenvolvimento susten-
tável de nosso país. Este compromisso só 
será alcançado com o engajamento de cada 
um e de cada uma em uma formação que 
conjugue estudo, dedicação, solidariedade, 
pesquisa, participação e trabalho coletivo.

A universidade é um mundo de possibi-
lidades e de realizações. Neste encarte você 
vai encontrar um pouco do que aqui acon-
tece. Esperamos que você possa participar 
intensamente das atividades da calourada, 
que os primeiros momentos aqui vividos se-
jam de alegria, de satisfação, de esperança, 
de motivação e, desde já, de realização. A 
administração central, através de suas Pró-
-Reitorias e Coordenações, quer que você 
se sinta em casa, pois temos a convicção de 
que a universidade é da comunidade.

Desejamos que participe ativamente de 
sua formação. Aqui você viverá muitos mo-
mentos de debates, passará pelo exercício 
democrático do diálogo, da crítica e da pro-
dução do novo. Para além da sala de aula, 
dos laboratórios e das bibliotecas, cada es-
paço acadêmico deve se constituir como es-
paço formativo, integrando a universidade 
à sociedade e ao mundo do trabalho. Esteja 
engajado na construção do seu futuro, do 
futuro da sua universidade, do futuro do 
seu país. Contribua para que a universidade 
seja o lugar democrático do exercício pleno 
da cidadania. Seja bem vindo à UFPel!

Mauro Del Pino - Reitor da UFPel

sobre a ufpel # oficinas / campus porto (anglo ) - g. carneiro, 1

OFICINAS - MÓDULO 1 ››         14h às 15h
SALA 116 Apresentação e relatos de experiência da Atlética Economia UFPel;
SALA 115  Apresentação grupo PET Engenharia Hídrica e possibilidades de 
carreira de Eng. Hídrico;
SALA 113 Combate às opressões na Universidade;
SALA 108  O papel da extensão em Economia Solidária;

OFICINAS - MÓDULO 2 ››         15h às 16h
SALA 116  Economia Criativa e Cidades Criativas: do global ao local;
SALA 111  Oficina de Dança de Salão (Forró);
SALA 115  Apresentação grupo PET Engenharia Hídrica e possibilidades de 
carreira de Eng. Hídrico;
SALA 113 Combate às opressões na Universidade;
SALA 108  O papel da extensão em Economia Solidária;
AUD. FAT  Amostra Grátis de Cinema;
GRAMADO* Intervenção Agroecológica;

OFICINAS - MÓDULO 3 ››         16h às 17h
SALA 116  Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre;
SALA 115 Para entender as cotas ;
SALA 113 Combate às opressões na Universidade;
AUD. FAT Amostra Grátis de Cinema;
GRAMADO* Intervenção Agroecológica;

OFICINAS - MÓDULO 4 ››         17h às 18h
SALA 116  A juventude por outro futuro – Lutas e conquistas do movimento 
estudantil combativo da UFPEL;
SALA 111 Oficina de Jazz Dance;
SALA 113 Combate às opressões na Universidade;
AUD. FAT Amostra Grátis de Cinema;

OFICINAS - MÓDULO 4 ››         19h às 20h
SALA 116 A juventude por outro futuro – Lutas e conquistas do movimento 
estudantil combativo da UFPEL;
SALA 111 Oficina de Jazz Dance;
SALA 115 Jornal da BB (Teatro);
AUD. FAT Amostra Grátis de Cinema;

OFICINAS - MÓDULO 5 ››       20h às 21h
SALA 116 Apresentação e relatos de experiência da Atlética Economia UFPel;
SALA 111 Apresentação e Prática de Yoga no Método Ananda Marga; 
SALA 115  Fragmentos de Maria Stuart (Teatro)
AUD. FAT  Amostra Grátis de Cinema;

OFICINAS - MÓDULO 6 ››        21h às 22h
SALA 111 Apresentação e Prática de Yoga no Método Ananda Marga; 
SALA 115 Dama da Noite (Teatro);
AUD. FAT  Amostra Grátis de Cinema;

* em caso de chuva, a atividade será realizada na sala 118.

Desde 11 de janeiro deste ano, quando 
a atual gestão tomou posse, palavras como 
Democracia, Participação e Transparência re-
gram a Administração Central da Universida-
de, dedicada à construção de uma verdadeira 
Universidade Pública e a tudo em que isto im-
plica, como o atendimento das necessidades 
da maioria da população. 

A Administração Central está voltada 
à concepção e à consolidação de uma UFPel 
moderna, eficiente, equilibrada e sustentá-
vel, que seja capaz de atender forte e plena-
mente às demandas internas e externas. 

Neste sentido, está sendo disparado o 
processo da Estatuinte Universitária, que 
vai reescrever, com a participação de todos, 
a Carta Maior da Universidade, seu Estatuto, 
que data de 1969, ano da criação da UFPel, 
estando portanto defasado e sem sintonia 
com a realidade do mundo atual.

uma nova universidade

programação cultural 
da calorada ufpel 2013

# shows / largo do mercado público municipal
06 de maio - segunda-feira - a partir das 19h

06 de maio - segunda-feira - a partir das 14h

Duo Besunta
Banda Laquê
Projeto Zé 
Esquimós

Convés Imaginário
Leandro Maia
Paulo Gaiger
Quarto de Banho
Pastel de Pelo

Campus Porto (Anglo) - Reitoria - Rua Gomes Carneiro, 01
CLC - Centro Letras e Comunicação (Faculdade de  Letras, Jornalismo)
FEO - Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia 
CDTec - Centro de Desenvolvimento Tecnológico (Eng. Computação, Ciência da Computação, Eng. 
Hídrica, Tecnólogo em Geoprocessamento)
CEng - Centro de Engenharias  (Eng. Agrícola, Eng. Controle Automação, Eng. Civil, Eng. Sanitária 
Ambiental, Eng. de Produção, Eng. Eletrônica)
FAT - Faculdade de Administração e Turismo (Administração, Turismo)
FN - Faculdade de Nutrição (Faculdade de Nutrição, Gastronomia)
ICH - Instituto de Ciências Humanas (Economia)
CEng - Centro de Engenharias (Eng. Sanit. Amb., Eng. Civil, Eng. Agrícola) - Rua Alm. Barroso, 1734
Editora e Gráfica Universitária  / Agência da Lagoa Mirim - Rua Lobo da Costa,  447
CA - Centro de Artes (Teatro e Dança ) - Rua Tamandaré, 275
ICH / IFiSP / FaE (Antropologia, Arqueologia, História) / (Ciências Sociais, Filosofia) / (Pedagogia) 
- Rua Alberto Rosa, 154
FAUrb - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Benjamin Constant, 1359
CA - Centro de Artes (Artes Visuais, Cinema, Design, Música) - Alberto Rosa, 62
CEng - Centro de Engenharias - Rua Benjamin Constant, 989 - Antiga Fábrica Cotada
CDTec - Centro de Desenvolvimento Tecnológico (Eng. Geológica e Eng. de Petróleo) - Praça Domin-
gos Rodrigues, 02 - Antiga Alfândega
ICH - Instituto de Ciências Humanas (Geografia) - Félix da Cunha, 520 - Antigo Salis Goulart
MALG - Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo - Rua General Osório, 725
CEU - Casa do Estudante Universitário - Rua Andrade Neves, 1290
ICH / CEng (Conservação e Restauro, Museologia / Eng. de Produção) - Rua Lobo da Costa, 1862 - 
Antiga Canguru Embalagens
CEng - Centro de Engenharias (Eng. Ind. Madeireira) - Rua Conde de PoA, 793
Ginásio ESEF  - Escola Superior de Educação Física - Rua Alberto Rosa, 580 - Antiga AABB
Faculdade de Odontologia - Rua Gonçalves Chaves, 457
Faculdade de Direito - Praça Conselheiro Maciel, 215
RE - Restaurante Escola 15 - Rua XV de Novembro, 510
RE - Restaurante Escola CEU - Rua Andrade Neves, 1290
CEng - Centro de Engenharias (Eng. de Materiais) - Rua Félix da Cunha, 809*
CIM - Centro de Integração do Mercosul (Relações Internacionais, Tecn. em Gestão Ambiental, Tecn. 
em Hotelaria e Tecn. em Transportes Terrestres) - Calçadão da Rua Andrade Neves, 1529
CIM /Grande Hotel -  (Hotelaria) - Praça Cel. Pedro Osório, 51 - Antigo Grande Hotel
Livraria da UFPel - Rua Félix da Cunha, 363 - Anexo à Faculdade de Direito
ESEF - Escola Superior de Educação Física - Rua Luís de Camões,  625*
ESEF Piscinas - Escola Superior de Educação Física - Rua Sen. Carlos Barbosa, 71 - Antigo Spieker*
FaMed - Faculdade de Medicina - Avenida Duque de Caxias, 250*
Campus Capão do Leão - Campus Universitário, s/n - Capão do Leão - RS*
DCE - Diretório Central  de Estudantes - Rua Gonçalves Chaves, 660
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calouro, seja bem-vindo.
a ufpel agora é tua !

*Pontos localizados fora da área do mapa

e n c a r t e  e s p e c i a l  c a l o u r a d a  2 0 1 3



O Edital de circulação interna 01/2013, 
que rege a seleção para os Programas de Au-
xílio ao Estudante da PRAE, estará disponível 
no site www.ufpel.edu.br/prae a partir do dia 
02/05/2013. Fique atento aos prazos e leia 
atentamente as disposições do Edital.

Programa Auxílio Alimentação 
Este programa consiste em oferecer refeições 
diárias no Restaurante Universitário. 

Programa Auxílio Transporte 
Tem por objetivo subsidiar o transporte dos 
acadêmicos até os locais de realização das 
aulas.

Programa Moradia Estudantil 
Consiste em oferecer uma vaga na Casa do 
Estudante Universitário aos estudantes re-
sidentes fora da zona urbana de Pelotas, du-
rante sua graduação.

Programa Auxílio Moradia 
O objetivo deste programa é oferecer auxílio 
mensal aos estudantes de outros municípios 
e estados, para custeio de sua moradia em 
Pelotas.

Programa Auxílio Deslocamento
Visa subsidiar o transporte aos estudantes 
residentes em municípios compreendidos na 
faixa de até 150km de Pelotas.

Programa Auxílio Pré-Escolar 
Objetiva custear parte das despesas relativas 
à educação e cuidados com dependentes le-
gais na faixa etária de 0 a 5 anos.

Programa Auxílio Instrumental Odontológico 
Consiste em oferecer, aos acadêmicos do cur-
so de odontologia, um kit com instrumentos 
odontológicos para utilização nas aulas prá-
ticas.

# assistÊncia estudantil # graduação # extensão

# intercÂmbio

# pesQuisa e pÓs-graduação

# programas prae

Coordenadoria de Assuntos Estudantis: 
Campus Porto (Anglo) — Bloco B, sala 408 A
Atendimento: 8h às 20 h
Tel.: (53) 3921–1213

Coordenadoria de Benefícios:  
Av. Bento Gonçalves, 3395
Atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h
Tel.: (53) 3222–4318 ou 3227–8257

Coordenadoria de Moradia Estudantil: 
Rua Andrade Neves, 1290
Atendimento: 8h às 18h
Tel.: (53) 3229–3481 ou 3225–8552

A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) 
propicia ao estudante participar do Progra-
ma Educação Tutorial (PET), ingressar nas 
empresas Júnior existentes e ainda pleitear 
Bolsas de Graduação e vagas para estágio 
remunerado.  Mais informações estão dis-
poníveis no sítio da PRG na web.

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PREC) - “Extensão universitária” é como 
são chamadas as atividades pedagógicas 
que envolvem a participação de professo-
res e estudantes em processos de interação 
com a comunidade externa à universidade. 
Projetos e programas desenvolvidos junto a 
comunidades, escolas, movimentos sociais, 
instituições públicas, organizações não-
-governamentais empresas, e etc, nas diver-
sas áreas de conhecimento, são atividades 
de extensão. Junto ao ensino e à pesquisa, 
constitui o tripé básico das atividades aca-
dêmicas.

Os estudantes podem participar de 
projetos de extensão, tanto como voluntá-
rios quanto como bolsistas. Para isto, basta 
identificar e contatar os professores de seu 
curso que realizam atividades desta nature-
za.

Para ser bolsista, é preciso ter conclu-
ído o primeiro semestre do curso, mas os 
voluntários em sua maioria são aceitos des-
de o ingresso. Em 2013, a UFPEL terá cerca 
de 600 bolsistas de extensão e um número 
quase igual de voluntários. As bolsas (20h/
semana - R$ 365,00/mês) são pagas com re-
cursos do orçamento da Universidade ou de 
fontes externas, como o Programa de Exten-
são Universitária do MEC. Informe-se na se-
cretaria de sua unidade acadêmica, através 
do sitio da PREC, ou, se preferir, visite a Pró-
-Reitoria de Extensão e Cultura no Campus 
Porto (Anglo).

O Departamento de Intercâmbio e Pro-
gramas Internacionais (DIPI) atende estu-
dantes interessados em mobilidade interna-
cional. Também responde pelos convênios 
internacionais e executa as políticas de re-
lações internacionais da UFPel. O DIPI tem 
como finalidades principais o intercâmbio 
acadêmico, docente, técnico-administrativo 
e de pesquisadores, além das atividades re-
lacionadas à Cooperação Acadêmica Inter-
nacional visando a internacionalização do 
ensino superior.

A UFPel mantém convênios com mais 
de 50 instituições de ensino superior de 20 
países, três com previsão de bolsas: BRAMEX 
(universidades mexicanas), IPB (Instituto 
Politécnico de Bragança) e Santander (uni-
versidades portuguesas). Mas o destaque no 
setor é o Programa “Ciência sem Fronteiras”, 
que está revolucionando a mobilidade inter-
nacional em todos níveis acadêmicos com 
a colocação de estudantes brasileiros nas me-
lhores universidades e centros de pesquisa no 
exterior. O programa do governo federal pro-
move a consolidação, expansão e internacio-
nalização da ciência e tecnologia, da inovação 
e da competitividade brasileira por meio do 
intercâmbio e da mobilidade internacional. O 
site é o www.cienciasemfronteiras.gov.br.

A Diretoria de Registro Acadêmicos  
(DRA) é o local onde o aluno pode resolver 
problemas relativos à sua matrícula ou a 
seu andamento acadêmico. O DRA faz ain-
da aproveitamentos e validação de estudos 
realizados no exterior, além de emitir his-
tóricos, certificados  e diplomas. O Depar-
tamento atende tanto acadêmicos matricu-
lados quanto  egressos e público em geral 
que podem obter informações sobre a vida 
acadêmica na graduação.

A PRPPG é o órgão da UFPel que vin-
cula os estudantes de graduação e de pós-
-graduação à pesquisa, ao desenvolvimen-
to e à inovação, com foco em contribuições 
inovadores nas diversas áreas do conheci-
mento. Também se relaciona com os órgãos 
de fomento, como a FAPERGS, a CAPES e o 
CNPq.

A PRPPG disponibiliza cotas de bolsas 
para estimular o ingresso de estudantes 
em projetos de pesquisa dos professores da 
instituição. Estas cotas são atribuídas aos 
professores, que fazem a seleção dos estu-
dantes. 

Hoje há uma série de bolsas que são 
disponibilizadas aos estudantes de Gradu-
ação da UFPel, como as bolsas PIBIC e PIBIT 
(fonte CNPq), bolsas PROBIC e PROBIT (fon-
te FAPERGS), bolsas PJTIC (fonte CAPES) 
e, ainda, as cotas institucionais, cujos re-
cursos são provenientes da própria UFPel. 
Neste ano de 2013 estão previstas mais de 
600 bolsas sendo alocadas para atividades 
de iniciação à pesquisa, ao desenvolvimen-
to e à inovação. Os estudantes de melhor 
desempenho acadêmico são aqueles com 
maiores chances de conquistar uma bolsa 
e é exigida uma dedicação de cerca de 20h 
semanais para os bolsistas. Atualmente, o 
valor das bolsas pela CAPES, CNPq e FAPER-
GS é de R$ 400,00, enquanto que as cotas 
vinculadas à UFPel são de R$ 365,00. Para 
mais informações, acesse o sítio da PRPPG 
ou visite a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação no Campus Porto (Anglo).

# serviços úteis

# BIBLIOTECAS    

# RESTAURANTE-ESCOLA CAPÃO DO LEÃO 
Campus Capão do Leão — prédio 06 
(SERvE APENAS AlMoço)
Tel.: (53) 3275–7153

O Sistema de Bibliotecas (SISBI) é cons-
tituído pelo Núcleo de Bibliotecas e pelas 8 bi-
bliotecas da instituição: Campus Porto (Anglo), 
Odontologia, Ciência e Tecnologia, Ciências 
Agrárias, Ciências Sociais, Educação Física, 
Medicina e Direito. Serviços oferecidos pelas 
Bibliotecas: Biblioteca Digital; Empréstimo à 
domicílio: acesse http://pergamum.ufpel.edu.
br; Treinamento de usuários; Treinamento em 
metodologia e normalização; Disseminação 
seletiva da informação; Levantamento biblio-
gráfico; COMUT - Comutação Bibliográfica; 
Treinamento do Portal de Periódicos da CAPES; 

Rua Andrade Neves nº 1290,  
junto à Casa do Estudante Universitário
(SERvE 3 REFEiçõES: CAFé dA MANhã, 
AlMoço E jANTAR)
Tel.: (53) 3227–4153

# RESTAURANTE-ESCOLA CASA DO ESTUDANTE  

Rua XV de Novembro nº 510 
(SERvE APENAS AlMoço)

# RESTAURANTE-ESCOLA DA 15  

PRPPG:     
Campus Porto (Anglo)
Bloco A, salas 408/409
Atendimento: 8h às 20h
Secretaria: (53) 3921–1413
www.ufpel.edu.br/prppg

# COMO ACESSAR AS 
COORDENADORIAS DA PRAE

# FIQUE ATENTO: O EDITAL 01/2013 
SERÁ LANÇADO NO DIA 02/05

PRAE:     
Campus Porto (Anglo)
Bloco B, sala 408 A
Atendimento: 8h às 20h
Secretaria: (53) 3921–1219
www.ufpel.edu.br/prae

PRG:     
Campus Porto (Anglo)
Bloco A, sala 111
Atendimento: 8h às 20h
Secretaria:  (53) 3921–1167
www.ufpel.edu.br/prg

DRA / PRG:    
Campus Porto (Anglo)
Bloco A, sala 101
Atendimento: 8h às 20h
informações: (53) 3921–1227
Secretaria: (53) 3921–1385
www.ufpel.edu.br/alunos

DIPI:      
Rua lobo da Costa, 859 - Centro
(Ao lado do Theatro Guarany) 
Atendimento: 8h às 14h
Secretaria: (53) 3225–3943
www.ufpel.edu.br/dipi

PREC:     
Campus Porto (Anglo)
Bloco A, sala 204
Atendimento: 8h às 19h
Secretaria: (53) 3921–1281
http://www.ufpel.edu.br/prec

Núcleo de Bibliotecas    
direção: daiane Schramm
Campus Porto (Anglo)  - 96010-610 - Pelotas, RS
Telefone geral: (53) 3921-1288 
Telefone da direção: (53) 3921-1282 

BCA- Biblioteca de Ciências Agrárias  
Bibliotecária Marlene Castillo 
Campus Universitário, s/n° - Caixa Postal 354 
96010-900 - Capão do leão / RS 
Telefone: (53) 3275-7151 - Fax: (53) 3275-9083 

BCT- Biblioteca de Ciência e Tecnologia  
Bibliotecários Maria Beatriz vieira e Ubirajara Cruz 
Campus Universitário, s/n° - Caixa Postal 354 
96010-900 - Capão do leão / RS 
Telefone: (53) 3275-7334 - Fax: (53) 3275-9083

BD- Biblioteca de Direito   
Catarina Q. P. Carvalho
Praça Conselheiro Maciel, 215 - Centro 
96010-030  - Pelotas / RS 
Telefone: (53) 3222-3933

BCS- Biblioteca de Ciências Sociais  
Bibliotecárias Kênia Bernini, Maria Fernanda Borges
Rua Alberto Rosa, 154 - 1° andar 
96010-770 - Pelotas / RS 
Telefone: (53) 3284-5549

BEF- Biblioteca de Educação Física  
Bibliotecária Patrícia de B. Pereira
Rua luiz de Camões, 635 - Cohab Tablada 
96055-630 - Pelotas / RS 
Telefone: (53) 3273-2752

BM- Biblioteca de Medicina   
Bibliotecárias Carmen Giusti, Elionara Rech
Av. duque de Caxias, 250 - Fragata 
96030-001 - Pelotas / RS 
Telefone: (53) 3271-1355

BO- Biblioteca de Odontologia   
Bibliotecários Cláudia Zibetti, Fabiano Malheiro
Rua Gonçalves Chaves, 453 - Centro 
96015-560 - Pelotas / RS 
Telefone: (53) 3222-2766

BCP- Biblioteca do Campus Porto (Anglo)  
Bibliotecárias Aline Batista, leda lopes
Rua Gomes Carneiro, 01 Campus Porto (Anglo) 
96010-610 - Pelotas / RS 
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A Pró-Reitoria de Assuntos Estudan-
tis (PRAE) tem por objetivo desenvolver e 
gerenciar programas que visam oferecer au-
xilios aos estudantes, em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica. A PRAE também 
disponibiliza atendimento psicológico, atra-
vés do Núcleo de Apoio Psicossocial.


