
PROCESSO Nº 151/15 PROTOCOLO Nº 13.404.608-2 

PARECER CEE/CEMEP Nº 116/15            APROVADO EM  16/04/15

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ÁGATA - CENPA

MUNICÍPIO: MARINGÁ

ASSUNTO:  Pedido de alteração do Plano do Curso Técnico em Estética – Eixo 
Tecnológico: Ambiente e Saúde - concomitante e/ou subsequente ao 
Ensino  Médio,  aprovado  pelo  Parecer  CEE/CEMEP  nº  106/13,  de 
18/04/13.

RELATORA: SHIRLEY AUGUSTA DE SOUSA PICCIONI 

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria  de Estado da Educação,  pelo  ofício  nº  0187/15-
SUED/SEED, de 20/02/15, encaminha a este Conselho o expediente protocolado no 
NRE de Maringá em 10/11/14,  de interesse do  Centro  de Educação Profissional 
Ágata - CENPA, do município de Maringá que, por sua direção, solicita alteração do 
Plano  do  Curso  Técnico  em  Estética  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde  - 
concomitante  e/ou  subsequente  ao  Ensino  Médio, aprovado  pelo  Parecer 
CEE/CEMEP nº 106/13, de 18/04/13, apresentando a seguinte justificativa:

Por compreender todas as necessidades de se preparar melhor as pessoas 
para o mercado de trabalho e tendo em vista a Deliberação nº 05/13 é que 
se reestruturou o Plano do Curso Técnico em Estética, como integrante  do 
Eixo tecnológico  Ambiente e Saúde, contendo ao longo de sua formação as 
qualificações profissionais de: Estética Facial e de Estética Corporal.
Atendendo  às  mudanças  de  perfil  profissional,  avanços  da  sociedade  e 
tecnologia,  buscamos  de  forma efetiva  o  melhor  preparo  do profissional 
atual,  proporcionando de  forma  ainda  mais  elaborada  um curso  onde  o 
aluno será  contemplado com um novo perfil, onde o fluxo de informação e 
conhecimento  facilitará  a  compreensão  e  absorção  de  conteúdos  pelo 
aluno.
Ainda através do conteúdo não presencial permitido através da Deliberação 
nº  05/13,  o  curso  poderá  oferecer   uma  estrutura  mais  atrativa  para  o 
interessado,  conforme  será  visto  posteriormente  neste  documento, 
possibilitando  a  complementação  do  aprendizado  em  horário  não 
convencional,  permitindo flexibilidade e adaptação do aluno,  reduzindo a 
evasão escolar e seguindo uma tendência mundial de ensino (fl. 05).
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1.1 Da Instituição de Ensino

   O Centro de Educação Profissional Ágata – CENPA, localizado 
na Rua Silva Jardim, nº 599, município de Maringá, é mantido pelo Instituto Superior 
de Educação Ágata Ltda. Foi credenciado para oferta da Educação Profissional Téc-
nica de Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 6614/14, de 17/12/14, pelo prazo 
de 10 (dez) anos,  de 21/06/14 a 21/06/24 (fls. 175).

O  Curso  Técnico  em Estética  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente, 
Saúde e Segurança - concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio obteve reno-
vação de reconhecimento pela Resolução Secretarial nº 2759/13, de 14/06/13, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, de 21/06/12 a 21/06/17.  Pelo  Parecer CEE/CEMEP nº 
106/13, de 18/04/13, houve alteração do Plano de Curso e adequação à Deliberação 
nº 04/08 – CEE/PR, ficando inserido no Eixo Tecnológico:  Ambiente e Saúde (fl.18).

1.2 Dados Gerais do Curso

–Curso: Técnico em Estética
Eixo Tecnológico:  Ambiente e Saúde -  concomitante e/ou subsequente ao 
Ensino Médio 
Regime  de  Funcionamento:  Funcionará  de  segunda  a  quinta-feira  ou  em 
finais de semana, em turnos conforme a demanda de alunos (manhã, tarde e 
noite), sempre garantindo o cumprimento da carga horária proposta para o 
curso. 
Regime de matrícula: modular, sendo a matrícula feita a cada módulo. 
Número de vagas: as turmas são compostas por até 30 (trinta) alunos por 
turno,  inicialmente,  e o estabelecimento ofertará tantas turmas quantas for 
capaz de garantir espaço físico para terminalidade do curso. 
Período de Integralização do Curso: 
Período mínimo de 20 (vinte) meses e máximo de 60 (sessenta) meses. 
Para turmas de 2ª e 3ª feira semanalmente, com 8 horas diária, perfazendo 
um total  de e 64 horas mensais,  prazo mínimo de 20 (vinte)  meses para 
integralização do curso 
Para turmas de 2ª a 5ª feira, com 4 horas diária, perfazendo um total de 16 
horas semanais,  prazo mínimo de 20 (vinte) meses para integralização do 
curso;
Para turmas de 2ª e 4ª feira ou de 3ª e 5ª feira semanalmente com 4 horas 
diária e 36 horas mensais, prazo mínimo de 34 (trinta e quatro)meses para a 
integralização do curso; 
Para turmas quinzenais ou seja, a cada 15 dias em final de semana, sendo: 
sábado, domingo e segunda feira manhã e tarde, com 24 horas semanais, 
prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) meses para integralização do curso; 
Para turmas que frequentarem mensalmente, 05 dias da semana, manhã e 
tarde,  40  horas  semanais,  o  período  de  integralização será  de 30 (trinta) 
meses. 
Requisitos de acesso: o aluno que comprovar a Conclusão do Ensino Médio 
e/ou equivalente legal, ou comprovante de matrícula no Ensino Médio. 
Modalidade da oferta: presencial
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1.3 Perfil Profissional de Conclusão do Curso

Perfil  Profissional  da  Qualificação  Intermediária  de  Nível  Técnico  em 
Estética Facial e Cosmetologia, para o aluno que concluir os módulos I e 
II.  Atuar no mercado de trabalho de Estética Facial, do Eixo Tecnológico , 
Ambiente, Saúde e Segurança, com os conhecimentos necessários para o 
bom  uso  dos  cosméticos,  proporcionando  serviços  especializados  com 
cuidados especiais de saúde e beleza para a preservação e manutenção da 
pele e consequentemente de sua imagem pessoal e auto estima.

Perfil  Profissional  da  Qualificação  Intermediária  de  Nível  Técnico  em 
Estética Corporal 
Atuar  no  mercado  de  trabalho  de  Estética  Corporal,  do  Eixo  Tecnológico 
Ambiente, Saúde e Segurança, com os conhecimentos necessários para o 
bom  uso  das  técnicas  específicas  em  estética  corporal,  proporcionando 
serviços  especializados  e  com  cuidados  especiais  de  saúde  e  beleza  do 
corpo para preservação e manutenção de sua imagem pessoal e auto estima.

Perfil Profissional de Técnico em Estética 
Trata do embelezamento,  promoção, proteção,  manutenção e recuperação 
estética  da  pele.  Seleciona  e  aplica  procedimentos  e  recursos  estéticos, 
utilizando  produtos  cosméticos,  técnicas  e  equipamentos  específicos,  de 
acordo com as características e necessidades do cliente. Utiliza técnicas de 
atendimento ao  cliente,  orientando-o  sobre  ações  de  proteção  à  saúde 
cutânea (com grifo no original).
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1.4 Matriz Curricular
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1.5  Plano de Avaliação do Curso

Durante esses anos da implantação do Curso Técnico em estética, tivemos 
resultados acima das expectativas, pois o envolvimento com a comunidade 
foi total.
1- Utilizamos o sistema de ambulatório prático com as pessoas da nossa 
comunidade onde nossos alunos conseguiram ser avaliados, exercitando as 
suas técnicas em várias  pessoas, com isso praticando de forma contínua o 
aprendizado. 
Para  utilizar qualquer técnica,  os alunos seguiram toda a metodologia e 
técnica  aprendida durante o Curso, que é sempre fazer uma anamnese com 
o cliente, contribuindo para finalizar um mapeamento da verdadeira situação 
de saúde facial e corporal, dentro de cada setor de trabalho, por que vivem 
as pessoas de nossa comunidade, haja vista que hoje o ser humano busca 
pela melhor qualidade de vida, independente de sexo, religião ou idade.
2- Foram realizadas reuniões técnicas e pedagógicas, bimestralmente, com 
todo corpo administrativo, docente, e representante de turmas, para avaliar, 
propor  soluções  nas  falhas  encontradas,  e  feedback,  com o  objetivo  de 
estarmos aprimorando todas as arestas encontradas, ao longo do curso.

1.6 Certificação

- Certificado de Qualificação Profissional
O  aluno  que  concluir  os  módulos  I  e  II  recebe  certificado  de 
terminalidade  de  Qualificação  Profissional  de  Nível  Técnico  em 
Estética  Facial  e  Cosmetologia,  caso  opte,  com  a  carga  horária 
correspondente aos módulos/disciplinas concluídas.

- Certificado de Qualificação Profissional 
O  aluno  que  concluir  os  módulos  I  e  III  recebe  certificado  de 
terminalidade  de  Qualificação  Profissional  de  Nível  Técnico  em 
Estética Corporal, caso opte, com a carga horária correspondente aos 
módulos/disciplinas concluídas.

- Diploma de Técnico 
O aluno que concluir todos os módulos receberá diploma de Técnico 
em Estética.

1.7 Comissão de Verificação

A Comissão de Verificação constituída pelo Ato Administrativo nº 
484/14 do NRE de Maringá, integrada pelos técnicos pedagógicos:  Francisco Carlos 
Garcia – bacharel em Ciências Econômicas, Maria Dolores Lopes – licenciada em 
Educação  Física,  Gabriela  de  Angelis  Barros  –  licenciada  em  Pedagogia  e 
Especialização  em  Educação  a  Distância  e Bruna  Geovana  Gobbo  Santi – 
Tecnóloga  em  Estética  e  Cosmética,  concluiu   que  a  instituição  apresenta 
condições de realizar a alteração do Plano de Curso (fls. 154 a 172).

a) Do relatório circunstanciado da Comissão de Verificação cabe 
destacar (fls. 156 a 165): 
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-  Espaços Físicos da instituição
A instituição possui  todos os ambientes necessários  para a alteração do 
plano  de  curso  do  Técnico  em  Estética,  tais  como  salas  de  aulas, 
laboratórios, setores administrativo, pedagógicos, complexos sanitários, sala 
de  esterilização  e  materiais  e  equipamentos conforme  anexo  ao 
protocolado, em poder desse NRE.
[...]

- Laboratório de Informática:
Esse laboratório possui 26,13 m2  e está  equipado com 07 computadores 
completos [...]
-  Recursos tecnológicos necessários  para a aplicação da Deliberação nº 
05/2013- CEE/PR: na verificação in loco a instituição de ensino apresentou 
e permitiu acesso e navegação pelo sistema informatizado de utilização web 
on line chamado SPONTE, por  meio da plataforma,  onde observou-se a 
existência de ferramentas pedagógicas disponíveis. A plataforma atende os 
requisitos das atividades não presenciais,  correspondendo 20% da carga 
horária do curso. No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), observou-se 
que  o  aluno  poderá  realizar  postagem  da  atividades.  A  navegação  é 
simples, direcionada  e  de  fácil  acesso  e  entendimento,  fornecendo 
autonomia aos alunos. 

                                     

b) Do Laudo da Técnica em EaD atribui-se ênfase para o que 
segue (fls. 170):

  [...]
Segundo o mantenedor, o material didático será disponibilizado no decorrer 
das aulas.
Quanto aos profissionais apresentados no processo, constatei que a escola 
disponibilizará de uma especialista  em EaD, que estará  disponível  como 
suporte técnico para os alunos e professores.

Verifiquei que as ferramentas disponibilizadas na Plataforma favorecem a 
autonomia do cursista em busca de novas aprendizagens.  Sendo assim, 
sou favorável a alteração no Plano  do Curso Técnico em Estética [...].

1.8 Parecer DET/SEED

A Secretaria de Estado da Educação pelo Parecer nº 005/15-
DET/SEED,  de  28/01/15,  encaminha  o processo  ao  Conselho  para alteração do 
Plano  do  Curso  Técnico  em  Estética  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde  - 
concomitante e/ou subsequente ao Ensino Médio,  aprovado pelo Parecer nº 106/13 
– CEMEP, de 18/04/13, para a inclusão de momentos não presenciais.

Consta à fl. 173 o Termo de Responsabilidade emitido pelo NRE 
de  Maringá,  de  02/12/14,  que  ratifica  as  informações  contidas  no  relatório 
circunstanciado  da  Comissão  de  Verificação,  comprometendo-se  a  zelar  pelo 
cumprimento da Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  e demais atos 
normativos vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
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1.9 Alteração do Plano de Curso

Número de vagas: as turmas são compostas por até 50 (cinquenta) alunos 
por turno, inicialmente, e o estabelecimento ofertará tantas turmas quantas for 
capaz de garantir espaço físico para terminalidade do curso. 
Período de Integralização do Curso: 
Período mínimo de 18 (dezoito) meses e máximo de 60 (sessenta) meses;
Para turmas de segunda-feira a sexta-feira, com 4 horas diárias, perfazendo 
um total de 20 (vinte)  horas semanais, prazo mínimo de 18 (dezoito) meses 
para integralização do curso;
Para turmas quinzenais ou seja, a cada 15 (quinze) dias, sendo:  segunda – 
feira, terça-feira e quarta-feira manhã e tarde, com 24 (vinte e quatro) horas 
semanais, prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) meses para integralização do 
curso; 
Para  turmas  que frequentarem mensalmente,  05  (cinco)  dias  da  semana, 
manhã e tarde, 40 horas semanais, o período de integralização será de 30 
(trinta) meses. 
Modalidade da oferta: presencial, com 20% de carga horária não presencial, 
conforme Deliberação nº 05/13 de 10/12/13, do CEE/PR.

1.10 Perfil Profissional de Conclusão do Curso

-  Perfil Profissional da Qualificação Intermediária de Nível Técnico em 
Estética Facial, para o aluno que concluir os módulos I e II.

Atuar  no  mercado  de  trabalho  de  Estética  Facial,  do  Eixo  Tecnológico, 
Ambiente e Saúde, com os conhecimentos necessários para o bom uso dos 
cosméticos, proporcionando serviços especializados com cuidados especiais 
de  saúde  e  beleza  para  a  preservação  e  manutenção  da  pele  e 
consequentemente de sua imagem pessoal.

-  Perfil Profissional da Qualificação Intermediária de Nível Técnico em 
Estética Corporal, para o aluno que concluir os módulos I e III.

Atuar  no  mercado  de  trabalho  de  Estética  Corporal,  do  Eixo  Tecnológico 
Ambiente  e Saúde, com os conhecimentos necessários para o bom uso das 
técnicas  específicas  em  estética  corporal,  proporcionando  serviços 
especializados e com cuidados especiais de saúde e beleza do corpo para 
preservação e manutenção de sua imagem pessoal e auto estima.

- Perfil Profissional de Técnico em Estética, para o aluno que concluir  os 
módulos  I,II,III,IV.

Trata do embelezamento,  promoção, proteção,  manutenção e recuperação 
estética  da  pele  facial  e  corporal.  Seleciona  e  aplica  procedimentos  e 
recursos estéticos, utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos 
específicos,  de  acordo  com  as  características  e  necessidades  do  cliente. 
Utiliza  técnicas  de  atendimento  ao  cliente,  orientando-o  sobre  ações  de 
proteção à saúde cutânea (com grifo no original).
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1.11 Matriz Curricular
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                                 1.12 Plano de Avaliação do Curso

Durante esses anos da implantação do Curso Técnico em Estética, tivemos 
resultados acima das expectativas.
Utilizamos  o  sistema  de  ambulatório  prático  com  as  pessoas  da  nossa 
comunidade onde nossos alunos conseguiram ser avaliados, exercitando as 
suas técnicas em várias  pessoas, com isso praticando de forma contínua o 
aprendizado. 
Para  utilizar qualquer técnica,  os alunos seguiram toda a metodologia e 
técnica  aprendida durante o Curso, que é sempre fazer uma anamnese com 
o cliente, contribuindo para finalizar um mapeamento da verdadeira situação 
de saúde facial e corporal, dentro de cada setor de trabalho, por que vivem 
as pessoas da nossa comunidade, haja vista que hoje o ser humano busca 
pela melhor qualidade de vida, independente de sexo, religião ou idade.
Será implementado através do nosso sistema um formulário de avaliação de 
curso e institucional para que o aluno responda de forma  on line através do 
portal  do  aluno.  Nesse  formulário,  questões  pertinentes  ao  curso  e  à 
instituição serão lançadas aos alunos, e ao final desse processo o sistema 
retorna um relatório com respostas e gráficos referentes a avaliação. Uma 
forma  prática  e  eficaz  de  mantermos  uma  avaliação  sobre  o  curso  e  a 
instituição  e  podermos  tomar  providências  em  cada  área  conforme 
necessário. 

                                 
1.13 Certificação

O  aluno  que  concluir  os  módulos  I  e  II  recebe  CERTIFICADO  de 
terminalidade de  Qualificação Profissional de Nível Técnico em Estética 
Facial,  caso  opte,  com  a  carga  horária  correspondente  aos 
módulos/disciplinas concluídas.

O  aluno  que  concluir  os  módulos  I  e  III  recebe  CERTIFICADO  de 
terminalidade de  Qualificação Profissional de Nível Técnico em Estética 
Corporal,  caso  opte,  com  a  carga  horária  correspondente  aos 
módulos/disciplinas concluídas (com grifo no original).

O  aluno  que  concluir  todos  os  Módulos  e  o  Ensino  Médio 
receberá diploma de Técnico em Estética.

1.14 Descrição das Práticas Profissionais Previstas
                               

Constam  às  folhas  141  e  142  a  descrição  das  práticas 
profissionais previstas.

                          1.15 Plano de Capacitação Docente
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Para o bom andamento deste curso nos moldes propostos, salientando a 
proposta de que o ministrante da disciplina presencial também será o tutor 
não presencial, é de suma  importância que cada professor ministrante de 
disciplinas neste curso de Estética  tenha treinamento de capacitação em 
ensino a distância para que  possa contemplar com eficiência os 20% não 
presenciais de sua disciplina.
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[...]  possuímos  um  plano  de  capacitação  docente  para  qualificação 
profissional de ensino  EaD com uma carga horária  de 60 horas que será 
ministrada aos docentes deste Curso, onde todos os professores passarão 
por um treinamento de ensino a distância com o especialista em EaD deste 
projeto  e  treinamento  de  utilização  de  ferramentas  do  sistema  on  line 
utilizado  nesta  instituição,  já  citado  anteriormente  neste  documento, 
propiciando  ao  professor  capacidade  para  interação  com  o  aluno  e  o 
sistema na forma de tutoria não presencial.
Desta  forma o docente,  que já  estará 80% do seu período de aulas em 
contado com o aluno nas aulas presenciais, orientando e tirando dúvidas, 
ainda terá  capacidade e qualidade no atendimento ao aluno no período não 
presencial  de  forma  sólida  e  consistente,  vislumbrando  a  ampliação 
pedagógica de uma boa formação para os alunos.

2. Mérito

        Trata-se de alteração do Plano do Curso Técnico em Estética – 
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde - concomitante e/ou subsequente ao Ensino 
Médio,  aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 106/13, de 18/04/13, do Centro de 
Educação Profissional Ágata – CENPA, de Maringá. 

A alteração do Plano de Curso teve como base a  Deliberação nº 
05/13-CEE/PR,  que possibilitou a oferta de 20% da carga horária do curso na forma 
não presencial. 

Sobre o corpo docente,  com exceção da especialista em EaD 
que dará suporte técnico para os alunos e professores, não foram apresentados 
cursos de aperfeiçoamento para o trabalho em EaD, todavia a instituição de ensino 
afirmou que há: “[...] um plano de capacitação docente para qualificação profissional 
de ensino EaD com uma carga horária de 60 horas”.

A Comissão de Verificação informou  que a instituição de ensino 
possui os ambientes necessários para a alteração do plano de curso, sendo: salas 
de aulas,  laboratórios,  setores administrativo,  pedagógicos,  complexos sanitários, 
sala  de  esterilização,  materiais  e  equipamentos,  biblioteca  e  laboratório  de 
informática com 07 (sete) computadores. Entretanto, faz-se necessário a ampliação 
do número de máquinas, tendo em vista o atendimento de 50 alunos por turma.

A referida Comissão relatou também que a plataforma atende 
aos  requisitos  das  atividades  não  presenciais  e  no  Ambiente  Virtual  de 
Aprendizagem –  AVA  o  aluno  pode  realizar  postagem  de  atividades,  sendo  a 
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navegação simples, direcionada e de fácil  acesso e entendimento,  fornecendo a 
autonomia aos alunos.

Cabe observar que foram apresentados senha e login testes no 
processo,  porém  ainda  não  há  inserção  na  plataforma1 de  nenhum  material 
complementar  para  a  carga  horária  dos  momentos  não  presenciais,  devendo 
constar, após alteração no Plano de Curso, tal inserção no AVA. 
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Quanto  às  condições  de  segurança,  foram  anexados  ao 
processo o Certificado do Corpo de Bombeiros válido até 23/05/15 e o laudo da 
Vigilância Sanitária com validade até 09/05/15  (fls. 151 e 152).

      Ressalte-se que a Comissão de Verificação, após verificação  in  
loco, concluiu que  a  instituição  de  ensino  apresenta  condições  de  realizar  as 
alterações do Plano do Curso Técnico em Estética, Eixo Tecnológico: Ambiente e 
Saúde, com momentos não presenciais, tendo como amparo legal a Deliberação nº 
05/13 – CEE/PR. 

II – VOTO DA RELATORA

Considerando o exposto, somos favoráveis à alteração do Plano 
do Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde - concomitante 
e/ou subsequente ao Ensino Médio,  aprovado pelo Parecer CEE/CEMEP nº 106/13, 
de  18/04/13,  para  a  inclusão de momentos  não  presenciais,  com  base  na 
Deliberação  nº  05/13  –  CEE/PR,  do Centro  de  Educação  Profissional  Ágata  - 
CENPA,  do  município  de  Maringá,  mantido  pelo  Instituto  Superior  de  Educação 
Ágata Ltda., 

A  formação  pedagógica  da  coordenação  do  curso  e  dos 
docentes deve ser ação permanente na instituição de ensino.

 Com a alteração do Plano de Curso,  a instituição de ensino 
passará a ofertar apenas o Curso Técnico em Estética – Eixo Tecnológico: Ambiente 
e Saúde presencial, com 20% de carga horária não presencial.

A instituição de ensino deverá:

a) tomar as devidas providências quanto ao registro “on line” no 
SISTEC  –  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação  Profissional  e 
Tecnológica;

b) ampliar o número de computadores;

c) apresentar a formação pedagógica para o trabalho em EaD de 
todos  os  professores/tutores,  bem  como  a  inserção  no  Ambiente  Virtual  de 
Aprendizagem - AVA do material didático, para os momentos não presenciais, de 

1 Acesso ao Sistema SPONTE em 18/03/2015.
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todas as disciplinas da Matriz  Curricular, quando da solicitação da renovação do 
reconhecimento do curso;

b)  incorporar  os  procedimentos  didáticos-pedagógicos 
apresentados neste Plano de Curso ao Regimento Escolar.
                                

Encaminhamos:

a) cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação para 
expedição do ato de alteração no Plano de Curso,  com base na Deliberação nº 
05/13- CEE/PR;
PROCESSO Nº 151/15 

b)  o processo à instituição de ensino para constituir  acervo e 
fonte de informação.

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional  Técnica de Nível  Médio 
aprova o voto da Relatora,  por unanimidade.

             
                   Curitiba,16 de abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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