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RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO – 2020  
( X  ) Anual       (   ) Encerramento 

NOME DA INSTITUIÇÃO Nº DO TERMO EXERCÍCIO 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 040/2019  

VALOR DO TERMO VALOR EXECUTADO EXECUÇÃO TÉCNICA 
% 

   

TÍTULO DO PROJETO 
Núcleo Maria da Penha 

DURAÇÃO DO PROJETO 
Data de INICIO do projeto: 02/jan/2018 Data de TÉRMINO do projeto: 30/jun/2021 
DURAÇÃO do projeto: (   ) 18 meses           (  x  ) 24 meses          (    ) 36 meses 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO 
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 
CNPJ: 80257355-0001-08 
Natureza Jurídica: autarquia pública estadual 
Rua: Avenida Carlos Cavalcanti, 4748, Uvaranas 
CEP:84030-900 
Cidade/Estado: Ponta Grossa-Pr 
Telefone e Fax:(42)3220-3300 
e.mail: reitoria@uepg.br 

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO 
Nome do Representante legal: Miguel Sanches Neto 
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.541.619-SSP/PR 
CPF: 581.571.079-20 
Rua: Rua Herminio Baggio, 224 – Cj. Lagoa 
CEP: 84050-460 
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná 
Telefone: (42) 3220-3434 / (42) 9 9133-7744 
e-mail: msn@uepg.br 

COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO  
Nome: Maria Cristina Rauch Baranoski 
Cédula de Identidade: 5.008.566-1-SSPPR 
CPF: 566.826.209-00 
Formação profissional: Direito 
Titulação (graduação e pós-graduação): Doutora 
Telefone(s), celular e Fax: (42) 99979.4744 
Endereço residencial: Rua Bahia, 724, São José 
CEP: 84.070-300 
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná 
e-mail: mcrbaranoski@gmail.com  

RESPONSÁVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO PROJETO 
Nome: Ivo Mottin Demiate 
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.316.597-6-SSP/PR 
CPF: 562.138.409-15 
Formação profissional: Graduado em Agronomia 
Titulação (graduação e pós-graduação): Doutor 
Telefone(s), celular e Fax: (42) 9 9972-1635 
Endereço residencial: Rua Vidal de Negreiros, nº 900 
CEP: 84040-060 
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná 
e-mail: demiate@uepg.br  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO  
 

1. De Janeiro até o mês de março, antes do período de isolamento social, houve o atendimento presencial às                  
mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A forma de atuação do NUMAPE/UEPG consiste no                
atendimento humanizado à mulher em situação de violência, sendo o primeiro atendimento demarcado por              
atendimento em conjunto com as profissionais das três áreas atuantes (Direito, Serviço Social e Psicologia),               
sendo realizados atendimentos individuais posteriormente, conforme a demanda apresentada. A partir do mês de              
março, o atendimento continuou, de forma remota, com horário marcado e também via redes sociais.  
 

2. Realização de procedimentos de coletas de dados e pesquisa do trabalho realizado, através da elaboração de um                 
sistema de coleta de dados via Google Drive. Este sistema nos possibilita traçar o perfil das mulheres atendidas                  
pelo NUMAPE/UEPG.  

 
3. Contribuição para o processo de operacionalização e consolidação da Lei Maria da Penha no município de Ponta                 

Grossa/PR;  
 

4. Desenvolveram-se ações preventivas junto aos mais diversos segmentos da sociedade civil, a exemplo: 
a) com postagens informativas realizadas por meio das redes sociais (FACEBOOK E INSTAGRAM); 
b) participação da equipe jurídica nas audiências preliminares na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra               

a Mulher e Anexos da Comarca de Ponta Grossa;  
c) participação das profissionais, professoras e estagiários em Lives e Eventos on-line realizados por             

Faculdades Particulares e Públicas, Órgãos de Classe (OAB/PR) e pela Prefeitura Municipal de Ponta              
Grossa; 

d) apresentações de artigos científicos em eventos de extensão universitária, como CONEX, EAEX e SEURS  ; 
e) parcerias para divulgação de ações preventivas realizadas pela rede de atendimento à mulher em situação de                

violência do referido município (Patrulha Maria da Penha, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a                
mulher e Anexos da comarca de Ponta Grossa, Delegacia da Mulher, Centros de Referência de Assistência                
Social, dentre outros), buscando a divulgação da Lei Maria da Penha com vistas a articulação e mobilização                 
social de prevenção e combate à violência doméstica e familiar; 

 
5. Realizou-se a produção e disseminação de conhecimentos científicos a respeito da violência doméstica e familiar               

contra a mulher com a produção de artigos científicos e organização e participação em eventos com a temática                  
em questão; 

 
6. Realização da seleção e contratação de bolsistas; 

 
7. Capacitação da equipe que compõe o Projeto como conhecimento e aproximação da rede de atendimento às                

mulheres em situação de violência no município de Ponta Grossa, através de reuniões semanais, realizadas entre                
a equipe do NUMAPE/UEPG; 

 
8. Elaboração de materiais de divulgação a respeito do NUMAPE/UEPG, em formato de folder, utilizado em eventos                

dos quais participa e das redes sociais; 
 

9. Elaboração do cartão virtual do NUMAPE com as principais informações para a mulher; 
 

10. Elaboração de Podcast com duas temporadas, num total de 10 episódios, tratando de temas relacionados ao                
empoderamento da mulher, da seguinte forma:  
a) Temporada 1: 

● O que é o NUMAPE? 
● Início da linha do tempo sobre o direito das mulheres; 
● Episódio Bônus – violência sexual contra a criança, o adolescente, e a mulher; 
● Feminismos; 
● Sobre a série “Coisa mais linda”; 
● Qual é o limite da traição? 

b) Temportada 2 
● Representatividade feminina; 
● Como é ser mulher no Direito? Entrevista com a prof. Dra. Dirceia Moreira; 
● Mulheres e o mercado de trabalho. Entrevista com Tatyla Barreto; 
● Mulheres no fisioculturismo. Entrevista com Andreia Tokutake. 



 

 
 
AQUI, COLOCAR AS FOTOS DE TUDO QUE FOI FEITO NO PROJETO NO ANO DE 2020 
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11. Elaboração da cartilha NUMAPE- UEPG: A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – INFORMAÇÕES E DÚVIDAS              

FREQUENTES, distribuída de forma virtual para as Rede de Atendimento e usuárias da Rede de Atendimento à                 
mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar, a qual, lançada no dia 20 de janeiro de 2011, nesta data,                    
25 de janeiro, já obteve, somente na página de Facebook do Numape/UEPG, 1.300 visualizações;  
 

12. Publicações frequentes nas redes sociais do NUMAPE/UEPG, sobre temáticas relacionadas ao Projeto, à Lei              
Maria da Penha e à violência contra a mulher, visando a conscientização a respeito da não violência.  
 

 
 
 
 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO  
 

A maior dificuldade enfrentada pelo Projeto em sua atuação é de caráter financeiro, uma vez que o valor repassado é                     
menor do que o necessário para a compra de materiais de uso diário, como computadores e materiais para divulgação do                    
projeto. Tal dificuldade foi acentuada durante o período de isolamento social, causado pela COVID-19, que impossibilitou                
o trabalho presencial do Projeto, essencialmente o atendimento telefônico, tendo em vista que não houve a possibilidade                 
de aquisição de telefones celulares para que o atendimento telefônico fosse realizado pela equipe do Projeto de forma                  
remota. 

 
 

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO  
 

- O impacto positivo na comunidade de Ponta Grossa, como também a população dos distritos rurais, sobre os direitos da                     
mulher, dos direitos humanos e a efetivação da justiça; 
- Inserção na rede de enfrentamento e atendimento à violência contra a mulher na cidade, bem como reconhecimento                   

desta quanto ao trabalho realizado pelo NUMAPE/UEPG;  
   - Aumento da produção científica, da pesquisa e do ensino na área de Direito, Psicologia e Serviço Social.  
 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
.  

 
Durante o período de atuação do Projeto, percebemos que este tem extrema importância na rede de proteção da cidade                    

de Ponta Grossa e em seus distritos, na atuação sócio-jurídica e psicológica para o empoderamento das mulheres que                  
sofrem violência domestica e/ou familiar. O projeto esta em consonância com a Lei Maria da Penha e atua buscando a                    
prevenção, a assistência e o apoio à mulher em situação de violência.  

 
 
 
 

 

IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO 
(Obrigatório) 

No Descrição da imagem (Inserir arquivo da imagem aqui e 
salvar em CD em alta resolução ) 
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1 Lançamento do NUMAPE/UEPG perante os órgãos da rede e 
comunidade acadêmica. (28/02/2018) 

 
2  Apresentação sobre o NUMAPE no Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais.  

3 Visita na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. 
(24/04/2018) 

 
4 Mini curso na UEPG Central durante a semana de Enfrentamento as 

Violências contra Criança e Adolescente. (16/05/2018) 

 
5 Participação como apresentadoras no Seminário Conversando sobre 

Extensão/CONEX. (09/06/2018) 
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6 Palestra sobre Violência Doméstica realizada na Escola Estadual 
Professora Linda Salamuni Bacila. (24/08/2018) 

7 Palestra realizada no Centro de Socioeducação.  

 
8 Visita realizada na Sede da Patrulha Maria da Penha. (14/09/2018) 

9 Oficina aplicada no CRAS Jardim Paraíso. (26/09/2018) 

10 Evento “Conversando em Rede: enfrentamento à violência contra a 
mulher em Ponta Grossa”. (28/11/2018).  
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11 Visita da equipe de residentes de Serviço Social do Hospital Universitário 
Regional de Ponta Grossa. (11/12/2018) 

12 Reunião dos Órgãos da Rede de Enfrentamento da Comarca de Ponta 
Grossa. (01/03/2019) 

 
13 Ação de conscientização a Violência contra a Mulher no Operário 

Ferroviário de Ponta Grossa durante o jogo. (10/05/2019). 

14 Apresentação de artigo científico na I Jornada Feminista Lagedis. 
(04/04/2019) 

 
15 Palestra no SINTESPO, “Conversa entre Mulheres” organizada em 

parceria com o NUMAPE/UEPG. 

 
16 Visita da equipe do NUMAPE/UEPG à Casa da Mulher Brasileira de 

Curitiba. (01/06/2019). 
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17 04/06/2019: Atividade na Universidade Estadual de Maringá, com os 
NUMAPEs do Paraná 

 
18 06/06/2019: Atividade no distrito de Guaragi, com a Fundação Municipal 

de Assistência Social, para orientação à população 
 

 
19 No dia 22/07/2019 participamos, à convite da OAB/ Ponta Grossa, de 

uma ação no centro da cidade, referente ao dia estadual de combate ao 
Feminicídio. 
 

20 06/08/2019: Capacitação interna da equipe sobre "subjetividades 
masculinas" 
 

21 07/08/2019: confecção e exposição de cartazes sobre os 13 anos da Lei 
Maria da Penha 
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22 12/08/2019: Oficina sobre Direitos Humanos e Violência contra a Mulher 
na Escola Rural de Itaiacoca - Escola Brasílio A. da Silva 
 

23 13/08/2019: Mostra "Universidade é Ciência" e panfletagem sobre o 
NUMAPE no centro da cidade 
 

24 14/08/2019: Capacitação interna da equipe sobre "questões jurídicas 
sobre a Lei Maria da Penha" 
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25 14, 15 e 16/08/2019: 17º CONEX e 2º EAEX (apresentação de artigos e 
panfletagem em praça pública) 
 

 

26 16/08/2019: Atividade em conjunto com o CRAS Cara-Cará na Unidade 
Básica de Saúde do Jardim Amália (atendimentos e panfletagem) 
 

27 18/08/2019: 1º No Parque com o NUMAPE (tarde no Parque Monteiro 
Lobato com panfletagem e roda de conversa com a população) 
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28 19, 20 e 21/08/2019: Oficina sobre Direitos Humanos e Violência contra a 
Mulher no Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa 
(CEEPPG) 
 

 

29 27/08/2019: Palestra com os pais de adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa no Centro de Socioeducação Regional de Ponta 
Grossa (CENSE) 
 

30 29/08/2019: Palestra integrando a programação do Agosto Lilás da 
Empresa CARGILL, no município de Castro/PR 
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31 09/09/2019: palestra para as/os trabalhoras/es com reciclagem da 

Associação ACAMARUVA 
 

 

32 10/09/2019: Posse das cadeiras do NUMAPE/UEPG no Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher 
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33 20/09/2019: Panfletagem no evento "Festa da Primavera", promovido pelo 
Hospital Universitário da UEPG 

34 Campanha do setembro amarelo, na página no Facebook do 
NUMAPE/UEPG 
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35 01/10/2019: Atividade com o Núcleo de estudos de saúde reprodutiva, 
comunicação em direitos humanos da UEPG: conhecemos o jogo 
"Violetas" que trata sobre atendimento à situações de violência; 
 

36 02/10/2019: Palestra sobre o trabalho do NUMAPE/UEPG no CMEI 
Anísio Teixeira 
 

37 15/10/2019: Palestra sobre violência contra a mulher e sobre o trabalho 
do NUMAPE/UEPG para os funcionários da empresa Mercado Móveis 
(Lojas MM) 
 

38 17/10/2019: Oficina sobre violência contra a mulher e sobre o trabalho do 
NUMAPE/UEPG com grupo de mulheres do CRAS Vila Isabel 
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39 18/11/2019: Panfletagem sobre o NUMAPE/UEPG e sobre o evento 
"Relacionamento Abusivo: Uma discussão sobre Violência Contra a 
Mulher", na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Ponta 
Grossa; 
 

 

 
40 20/11/2019: entrevista à TV Vila Velha sobre o trabalho do 

NUMAPE/UEPG e sobre o evento "Relacionamento Abusivo: Uma 
discussão sobre Violência Contra a Mulher"; 
 

 
41 21/11/2019: Panfletagem sobre o NUMAPE/UEPG e sobre o evento 

"Relacionamento Abusivo: Uma discussão sobre Violência Contra a 
Mulher", na UEPG CAMPUS CENTRAL e no CAMPUS UVARANAS; 
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42 22/11/2019: entrevista ao Portal aRede sobre o trabalho do 

NUMAPE/UEPG e sobre o evento "Relacionamento Abusivo: Uma 
discussão sobre Violência Contra a Mulher"; 
 

43 25/11/2019: Evento: "Relacionamento Abusivo: Uma discussão sobre 
Violência Contra a Mulher" e lançamento do livro "Rede de Proteção às 
Mulheres em Situação de Violência"; 
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44 28/11/2019: Apresentação do pôster “Atuação da Psicologia no 
Enfrentamento à Violência Familiar e Doméstica contra a Mulher no 
município de Ponta Grossa/PR”, pela Psicóloga do NUMAPE/UEPG 
Kellen Sabrina de Oliveira, no evento “4ª Jornada de Práticas Clínicas da 
Clínica Psicológica da UEL”, na Universidade Estadual de Londrina. 
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45 23/01/2020: Visita das profissionais que atuam no Projeto Abraça UEPG. 

46 01/02/2020: Participação na reunião para organização das ações do dia 
da Mulher, promovida pela APP Sindicato – Núcleo Ponta Grossa. 

47 19 à 22/02/2020: Publicações sobre a campanha contra a violência contra 
a mulher durante o Carnaval. 

 

 



18 
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48 05/03/2020: Entrevista com a Deputada Mabel Canto, sobre o 
NUMAPE/UEPG e violência contra a mulher. 

49 08/03/2020: NUMAPE no Parque: panfletagem e roda de conversa sobre 
violência contra a mulher no Parque Ambiental, em Ponta Grossa/PR; 

 
 

50 08/03/2020: Exibição de faixa sobre o NUMAPE e violência contra a 
mulher no intervalo do jogo de futebol do Operário Ferroviário, no Estádio 
Germano Kruger; 
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51 09 a 13/03/2020: Semana da Paz: realização de audiências e orientações 
jurídicas em grupo, relacionadas a pedidos de medida protetiva de 
urgência. 

52 10/03/2020: Entrevista à RPC sobre o NUMAPE/UEPG. 

53 Durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho, grande atenção voltada 
à publicações nas redes sociais do NUMAPE/UEPG, sobre temas 
diversos relacionados à violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, 
feminismo, sobre o Projeto, dentre outras temáticas. 
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54 07/05/2020: Início do plantão telefônico do NUMAPE/UEPG - Divulgação 
pelo Facebook e Instagram do NUMAPE/UEPG.  

 
55 11/05/2020: Post nas redes sociais sobre Situações de Assédio e formas 

de denúncia.  

 
56 02/06/2020: Informativo sobre a possibilidade de registrar boletim de 

ocorrência de violência doméstica e familiar on-line. 

 
57 16/06/2020: Participação da Assistente Social do NUMAPE/UEPG no 

Seminário Contra Violência á Mulher on-line realizado pela Faculdade 
Unopar de Ponta Grossa transmitida pelo canal do programa Saúde em 
Foco. 
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58 16 à 19/06/2020: Ciclo de Palestras e mesa redonda “Mãe advogada, 
mãe engenheira. Pode isso?” promovido pela UEPG, com participação da 
coordenadora do NUMAPE/UEPG. 

 
59 22/07/2020: Postagem nas redes sociais do NUMAPE/UEPG (Facebook e 

Instagram) pelo Dia do Combate ao Feminicídio.  

 
60 30/07/2020: Lançamento do Podcast Fala aí NUMAPE.  

 
61 31/07/2020: Palestra sobre violência doméstica e familiar, promovida pelo 

SESI Irati/PR, com a participação da Coordenadora do NUMAPE/UEPG.  
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62 06/08/2020: Live “Violência de gênero:concepções e enfrentamentos”, 
promovida pela subseção da OAB de Telemâco Borba, com a 
participação da coordenadora do NUMAPE/UEPG. 

 
63 07/08/2020: Vídeo informativo referente aos 14 anos da Lei Maria da 

Penha com a participação dos integrantes do NUMAPE/UEPG, 
amplamente divulgado nas redes sociais.  

 
64 12/08/2020: Participação da estagiária de Serviço Social do 

NUMAPE/UEPG na Live: “Violências na pandemia: mulheres, crianças e 
idosos” realizadas pelo Curso de Serviço Social da UEPG.  

 
65 13/08/2020: Lançamento do 2º episódio do Fala aí NUMAPE.  
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66 20/08/2020: Lançamento do episodio bõnus do Podcast Fala aí NUMAPE 
sobre violência sexual.  

 
67 25 a 27/08/2020: Participação da Psicóloga do NUMAPE/UEPG no “2º 

ciclo de atividades formativas: Agosto Lilás de enfrentamento á violência 
doméstica e familiar contra a mulher”, promovido pela Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa.  

 
68 29/08/2020: Vídeo Informativo sobre relacionamentos abusivos, 

desenvolvido pela UEPG com parceria do NUMAPE/UEPG.  

 
69 31/08/2020: Lançamento do 3º episódio do Podcast Fala aí NUMAPE. 

 
70 10/09/2020: Lançamento do 4º episódio do Podcast Fala aí NUMAPE. 
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71 14/09/2020: Divulgação da nota de repúdio dos NUMAPEs nas redes 
sociais do NUMAPE/UEPG. 

 
72 25/09/2020: Lançamento do 5º episódio do Podcast Fala aí NUMAPE.  

 
73 02/10/2020: Post publicado nas redes sociais referentes ao Outubro 

Rosa.  

 
74 09/10/2020: Lançamento do 6º episódio do Podcast Fala aí NUMAPE. 
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75 13/10/2020: Evento “Espinhos da Rosa”, promovido pelo curso de Serviço 
Social da UEPG, com a participação da Coordenadora e Psicóloga do 
NUMAPE/UEPG. 

 
76 20 a 22/10/2020: Apresentações de trabalhos no 18º encontro 

Conversando sobre Extensão (CONEX) e 3º encontro anual de Extensão 
Universitária (EAEX) promovido pela UEPG.  

 
77 03/11/2020: Lançamento do 1º episódio da 2ª temporada do Fala aí 

NUMAPE. 

 
78 04/11/2020: Publicação nas redes sociais do NUMAPE/UEPG (Fcebook e 

Instagram)  da Nota de Repúdio à revitimização das vítimas de crime 
sexual. º 

 
79 13/11/2020: Lançamento do 2º episódio da 2ª temporada do Podcast Fala 

aí NUMAPE. 
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80 17 a 19/11/2020: Apresentação de Trabalho no 38º Seminário de 
Extensão Universitária da Região Sul (SEURS).  

 
81 25 á 27/11/2020: Evento “Precisamos falar de Violência contra a Mulher” 

promovido pelo setor de Serviço Social do NUMAPE/UEPG. 
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82 03/12/2020: Lançamento do 3º epísodio da 2ª temporada do Podcast Fala 
aí NUMAPE.  

 
83 06/12/2020: Publicação nas redes sociais do NUMAPE/UEPG (Facebook 

e Instagram) referente ao Dia Nacional de Mobilização dos homens pelo 
fim da Violência contra a Mulher.  

 
84 10/12/2020: Lançamento do último episódio da 2ª temporada do Podcast 

Fala aí NUMAPE. 

 
85 11/12/2020: Entrevista para o primeiro período de Jornalismo da UEPG 

sobre violência contra a mulher e a pandemia de COVID19, com 
participação da Advogada do NUMAPE/UEPG.  
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86 21/12/2020: Entrevista para a Revista Nuntiare sobre o aumento de casos 
de violência doméstica e familiar em meio à pandemia, com participação 
da Coordenadora e Psicóloga do NUMAPE/UEPG.  

 
87 20/01/2021: Lançamento da Cartilha Digital “Violência contra a mulher: 

informações e dúvidas frequentes”, desenvolvida pela equipe do 
NUMAPE/UEPG, nas redes sociais  do NUMAPE/UEPG, como também 
no site institucional da UEPG.  

 
88 21/01 a 26/01/2021: Publicações nas redes sociais de fragmentos da 

Cartilha Digital para facilitar o acesso às informações do nosso público 
alvo.  
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89 01/02/2021: Publicação nas redes sociais do NUMAPE/UEPG (Facebook 

e Instagram) referente ao aniversário da Maria da Penha. 

 
90 02/02 à 05/02/2021: Publicações nas redes sociais do NUMAPE/UEPG 

(Facebook e Instagram) referentes a violência moral, exemplificando 
calúnia, difamação e injúria. 
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91 09/02 à 18/02/2021: Publicações nas redes sociais do NUMAPE/UEPG 

(Facebook e Instagram) referentes a violência patrimonial. 
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As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos 
realizados. Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – disponível no sítio da 

SETI (www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas) 
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92 11/02/2021: Publicação nas redes sociais do NUMAPE/UEPG (Facebook 

e Instagram) referente ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na 
Ciência. 

 
   
   
   
   

 
Ponta Grossa, 05 de Dezembro de 2019. 

 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Administrativo e Financeiro do Projeto 

 
 

http://www.seti.pr.gov.br/
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