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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Coordenação-Geral de Gestão de Organizações Sociais

Subsecretaria de Unidades Vinculadas
Secretaria-Execu�va

 

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Contrato de Gestão firmado com a Associação Ins�tuto Nacional de Matemá�ca Pura e Aplicada -
IMPA, ins�tuída pela Portaria nº 1917, de 29 de abril de 2020 e nomeada pela Portaria MCTI nº 3227/2020 (SEI 5832986), em cumprimento ao que dispõe
os § 2º e 3º da Lei nº 9.637 de 15 de maio de 1998,  reuniu-se virtualmente nos dias 03 e 04 de setembro de 2020 por meio da Plataforma RNP, no
link h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/avaliacao, com vistas a avaliar o cumprimento das metas e o alcance dos resultados dos indicadores de
desempenho pactuados para o exercício de 2019, conforme conteúdo do 24º Termo Adi�vo e seus anexos, mais especificamente o Quadro de Indicadores e
Metas 2019 (SEI 4316413).

Esta Comissão, composta pelos membros relacionados abaixo, atua em conformidade com o disposto na Cláusula Décima Primeira - Da Fiscalização, do
Acompanhamento e da Avaliação de Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em 27 de maio de 2010:

Marcio G. Soares - Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, especialista, Presidente;

Yuan Jin Yun - Universidade Federal do Paraná – UFPR- especialista;

Julio Romano Meneghini - Universidade de São Paulo – USP, especialista;

Antonio Gomes de Souza Filho - Universidade Federal do Ceará – UFC, especialista;

Ke� Tenenblat - Universidade de Brasília – UnB, especialista;

Ernesto Julián Goldberg Birgin – Universidade de São Paulo – USP, especialista;
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Sheila Maria Reis Ribeiro, representante do Ministério da Economia - ME, �tular;

Lúcio Meira de Mesquita, representante do Ministério da Educação - MEC, �tular;

Sávio Túlio Oselieri Raeder, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, �tular.

Acompanharam a reunião, como representantes da Subsecretaria de Unidades Vinculadas - SUV, Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Coordenadora Geral de
Gestão de Organizações Sociais, Ana Paula Reche Corrêa, Coordenadora das a�vidades de avaliação, e Denise Maria Karl, Analista em C&T. As a�vidades da
CAA foram iniciadas às 14h00 do dia 3 de setembro de 2020, cumprindo a sugestão de pauta encaminhada previamente pelo MCTI (SEI 5809489). A CAA
realizou a reunião com a presença de todos os seus membros �tulares. Essa reunião foi realizada excepcionalmente em duas tardes virtuais de trabalho,
precedidas por preparação para essa modalidade de reunião.

 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de trabalho enviada aos membros desta Comissão por meio do O�cio Circular nº
350/2020/SEI-MCTI (SEI 5809489): (1) Informes e organização dos trabalhos; (2) Apresentação do Relatório Anual 2019 pela Diretoria do IMPA, (3) Análise
do Relatório Anual 2019 do IMPA; (4) Avaliação do grau de alcance das metas pactuadas no Contrato de Gestão; (5) Análise do Atendimento das
Recomendações/Sugestões; (6) Elaboração do Relatório Anual 2019 da CAA; e (7) Apresentação do Relatório Anual 2019 da CAA para a Diretoria do IMPA,
com assinatura do Relatório pelos membros da Comissão.

A par�r da exposição e discussão do Relatório Anual de 2019 do IMPA, os membros da Comissão de�veram-se na análise dos dados e informações
disponibilizadas pela Direção do IMPA, par�cularmente em relação à realização das a�vidades e dos produtos apresentados com vistas à verificação do
alcance das metas pactuadas no Contrato de Gestão.

 

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.1. AVALIAÇÃO DO GRAU DE REALIZAÇÃO DAS METAS PACTUADAS PARA O ANO DE 2019

 

A avaliação foi realizada com base nas informações con�das no Relatório Anual 2019 (SEI 5794481) e na apresentação da Diretoria do IMPA. O Quadro a
seguir resume o grau de realização das metas durante o ano de 2019 em relação ao pactuado no Contrato de Gestão.

 

INDICADORES
METAS/ANO

Nota Pontos
Unidade Peso Contratado Realizado % 

  
Tipo

 
Macroprocesso Pesquisa

1 Efe�vidade Número de ar�gos publicados no ano em revistas de circulação internacional e alto U 3 82 116 141 10 30
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padrão, com corpo de pareceristas.

2 Efe�vidade Número médio de ar�gos publicados no ano por cada pesquisador em revistas de
circulação internacional e alto padrão cien�fico, com corpo de pareceristas. U 3 1,8 2,46 137 10 30

3 Efe�vidade Proporção de Pesquisadores com Bolsa de Produ�vidade do CNPq % 3 80 85 106 10 30

   
Macroprocesso Intercâmbio Cien�fico

4 Eficácia Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros U 2 240 192 80 8 16
5 Eficácia Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado U 2 250 200 80 8 16
6 Eficácia Número de reuniões cien�ficas do IMPA U 2 13 17 131 10 20

   
Macroprocesso de Ensino

7 Eficiência
Índice de sucesso do doutorado programa de 4 anos: (quan�dade de �tulos concedidos
a bolsistas nos 4 úl�mos anos, mul�plicado por 48 e dividido pelo número de meses de
bolsas concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do grau).

% 3 85 87 102 10 30

8 Eficiência
Índice de sucesso do mestrado programa de 2 anos: (quan�dade de �tulos concedidos
a bolsistas nos 2 úl�mos anos, mul�plicado por 24 e dividido pelo número de meses de
bolsas concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do grau).

% 2 85 93 109 10 20

9 Eficácia Número de doutores formados anualmente; (média úl�mos 4 anos). U 3 14 19,25 138 10 30

10 Eficácia Número de par�cipantes do Colóquio Brasileiro de Matemá�ca (realizado anos
impares). U 1 600 841 140 10 10

   
Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico

11 Eficácia Número de públicos técnicas e protó�pos resultantes de desenvolvimento de
so�wares, uso de novas tecnologias ou de aplicações tecnológicas. U 1 7 7 100 10 10

12 Eficácia Número de estagiários e bolsistas em treinamento técnico nos laboratórios. U 2 8 10 125 10 20

   
Macroprocesso Informação Cien�fica        

13 Eficácia Número de �tulos publicados ( livros de graduação e pós-graduação). U 2 16 16 100 10 20

14 Eficácia Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao acervo bibliográfico do
IMPA. U 1 800 807 101 10 10

   
Macroprocesso Desenvolvimento Ins�tucional

15 Efe�vidade Nota da CAPES (avaliação a cada 4 anos). U 2 7 7 100 10 20

16 Efe�vidade Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, vigentes e aprovados por
concorrência ou mérito. U 2 50 81 162 10 20

   
Macroprocesso Disseminação da Matemá�ca
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17 Eficácia Número de alunos inscritos na OBMEP. U/MI 2 17 18,16 107 10 20

18 Efe�vidade Número de acessos (login) ao Portal da Matemá�ca localizado em:
matema�ca.obmep.org.br U 2 700.000 720.084 103 10 20

  
 
TOTAL
 

38  372

  
 
PONTUAÇÃO GLOBAL
 

9,8

Anexo VI - Sistemá�ca de Avaliação.
Nota atribuída por resultado do indicador: se 96% ou mais, nota = 10; entre 91% a 95%, nota = 9; entre 81% a 90%, nota = 8; entre 71% a 80%, nota = 6; entre 61% e 70%,
nota = 4; entre 51% a 60%, nota = 2; 50% ou menos, nota = 0.
Pontuação global e conceito: 8,0 a 10,0 pontos = a�ngiu plenamente as metas compromissadas. Abaixo de 7,9 pontos: não a�ngiu as metas compromissadas
 

Apresentada a tabela "Compara�vo das Metas Programadas e Alcançadas no ano de 2019", seguem os comentários rela�vos ao desempenho da Ins�tuição
no período.

 

MACROPROCESSO PESQUISA

Observa-se o cumprimento dos indicadores 1, 2 e 3. Há que ressaltar que 77,6% dos ar�gos foram publicados em revistas internacionais de grande pres�gio,
classificadas nos estratos Qualis A da Capes. Vale salientar que 41,4% estão qualificados no Qualis A1. No caso par�cular do Indicador 3, a meta foi
superada, tendo em vista a excelência do corpo de pesquisadores do IMPA.

 

MACROPROCESSO INTERCÂMBIO CIENTÍFICO

Indicadores 4 e 5. Conforme registrado no Relatório de Avaliação Semestral 2019, o desempenho desses indicadores, em grande medida independente dos
recursos do Contrato de Gestão, foi afetado nega�vamente pela redução de recursos provenientes das agências de fomento, em especial CNPq, Capes e
Faperj. Observa-se ainda que há diminuição na disponibilidade de bolsas de mobilidade para pesquisadores por agências internacionais, conforme relatado
pelo IMPA. 

A meta rela�va ao indicador 6 foi alcançada.

 

MACROPROCESSO ENSINO

As metas rela�vas aos indicadores 7, 8 e 9 foram alcançadas. O desempenho do indicador 9 é reflexo do aumento de bolsas concedidas nos anos anteriores
a 2019.
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A meta rela�va ao indicador 10 foi alcançada. A expecta�va de 600 par�cipantes foi superada em 40%.

 

MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Em que pese a tendência indicada no relatório semestral, a meta foi levemente superada em decorrência da capacidade do IMPA de gerir bolsistas e
estagiários, bem como o uso direto de recursos do Contrato de Gestão no fomento dessas bolsas.

 

MACROPROCESSO INFORMAÇÃO CIENTÍFICA

As metas rela�vas aos indicadores 13 e 14 foram a�ngidas. Note-se que o desempenho do indicador 14 é afetado posi�vamente por aquisições ob�das no
âmbito de projetos de pesquisadores para o acervo bibliográfico do IMPA.

 

MACROPROCESSO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Com respeito ao Indicador 15, a avaliação da CAPES rela�va ao quadriênio 2013/2016 foi realizada em 2017 e o valor da meta manter-se-á constante até
2020. A meta referente ao indicador 16 foi superada em aproximadamente 62%, o que não decorre do aumento de inves�mentos, mas da prorrogação de
convênios anteriormente celebrados e ainda vigentes.

 

MACROPROCESSO DISSEMINAÇÃO DA MATEMÁTICA

O desempenho do Indicador 17 foi superior ao esperado. A meta realizada foi 9% superior à meta contratada, com 18.158.775 inscritos na OBMEP,
alcançando 99,71% dos municípios brasileiros.

A meta do indicador 18 foi alcançada, com 720.084 acessos ao Portal da Matemá�ca. Em setembro de 2019, o Canal Portal da Matemá�ca conquistou o
reconhecimento "Play de Prata" da plataforma Youtube, por ter superado a marca de 100 mil inscritos. O Portal da Matemá�ca tornou-se uma ferramenta a
serviço da Educação Básica, acessível livre e gratuitamente a todos os alunos e professores.

 

3.2. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

Tendo a CAA analisado o Relatório Anual 2019 do IMPA, com base nos esclarecimentos prestados por sua Direção, são apresentados os comentários para as
recomendações/sugestões constantes dos relatórios anteriores desta Comissão, a saber:

 

Relatório Anual 2016:

Ao IMPA

MACROPROCESSO DISSEMINAÇÃO DA MATEMÁTICA:         
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1. Tendo em vista as inicia�vas relacionadas nas páginas 40 a 42, do Plano Diretor 2016-2021, a CA sugere que o quadro de indicadores
reflita as novas propostas no âmbito deste Macroprocesso.

 

Comentário da CAA na Reunião Anual 2019: RECOMENDAÇÃO MANTIDA, até a renegociação do novo ciclo do Contrato de Gestão.

 

Recomendações estratégicas e de longo prazo:

As recomendações estratégicas e de longo prazo exigem amadurecimento para sua implementação. A cada 2 anos, deverão ser avaliadas em conjunto.
Entretanto, à medida que forem sendo cumpridas, reformuladas ou superadas deverão ser objeto de comentário pela CAA. Aquelas que têm caráter
indefinido permanecerão tal qual foram criadas. Considera-se como início para avaliação das recomendações abaixo a Reunião Semestral de 2013.

 

Ao IMPA:

1. A CA entende que tem sido feito esforço de melhoria gradativa do relatório. Esse processo, contudo, deve ser contínuo, tendo em vista a
importância de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo IMPA, sobretudo, no contexto da implementação da Lei de Acesso à
Informação – Lei nº 12.527/2011.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2019: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

 

Ao MCTI e ao MEC:

1. A CA reitera a recomendação, constante dos relatórios anteriores, para que o MCTI e MEC envidem esforços no sen�do da regularização
do repasse de recursos no âmbito do Contrato de Gestão.

          

4. NOVAS RECOMENDAÇÕES

Não há novas recomendações.

 

5. CONCLUSÃO

 

Considerações sobre 2019

O excelente desempenho do IMPA em todas as suas a�vidades finalís�cas e de gestão durante o ano de 2019 confirma o al�ssimo padrão acadêmico da
ins�tuição, bem como a grande capacidade gerencial guiada pelas prá�cas modernas de gestão, tais como a transparência e a accountability.
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Em que pese as dificuldades de financiamento ao longo do ano de 2019, o Colóquio da Matemá�ca foi realizado com muito êxito devido aos esforços
envidados pelo IMPA e seus pesquisadores.

O inves�mento público é essencial para a produção da ciência básica em geral e portanto da matemá�ca. Entretanto, o IMPA está muito atento às
oportunidades de captação de recursos privados para auxiliar o custeio da ins�tuição, mas esta captação está condicionada aos interesses do mercado que
se alinham às potencialidades do IMPA. Ao longo de 2019, o IMPA teve sucesso em captar recursos por meio de consultorias a órgãos públicos (TSE) e
ins�tuições do mercado financeiro. O importante dessas inicia�vas é que a ins�tuição não desvia das suas funções, qualifica a formação dos seus estudantes
e insere a matemá�ca diretamente na solução de problemas demandados pela sociedade.

Finalmente, alerta-se para os riscos da queda de captação de recursos em projetos, devido à redução do orçamento para fomento por agências, em
prejuízo da con�nuidade das a�vidades do IMPA. A escassez de recursos prejudica os resultados e as realizações acadêmicas da ins�tuição.

 

Considerações sobre 2020

Com referência às a�vidades realizadas em 2020, a ins�tuição adaptou-se rapidamente ao cenário imposto pela pandemia graças à sua boa infraestrutura e
a ações que já fazem parte da atuação e do contrato de gestão. Em geral, constata-se a tendência de cumprimento das metas pactuadas para 2020. Cabe
destacar que, para os indicadores 4, 5 e 6, não foram estabelecidas metas para 2020, pois dependem do intercâmbio cien�fico, a�vidade altamente
prejudicada pela emergência sanitária.

No início de 2020, o IMPA realizou pela primeira vez um evento de matemá�ca industrial. O evento, que teve como obje�vo buscar a potencialização das
ações de interação com o setor industrial, foi exitoso e contou com 414 inscritos.

O Portal da Matemá�ca, que é uma inicia�va de difusão, teve um aumento significa�vo de acessos durante o período de isolamento, contribuindo para as
a�vidades de ensino da matemá�ca no país, principalmente nesse período em que a modalidade de ensino remoto tem sido amplamente adotada pela
sociedade.

Outra ação realizada pela ins�tuição diz respeito à inserção na publicação e comercialização de e-books. Essa a�vidade, que demanda a colaboração com
empresas que dominam a logís�ca desse mercado, apresenta muitos desafios. As negociações com a Amazon estão avançadas, com a perspec�va de serem
finalizadas ainda em 2020. Essa estratégia representa uma adaptação da Ins�tuição às novas tecnologias.

Registre-se o sucesso na capilaridade da Olimpíada de Matemá�ca das Escolas Públicas, que em 2020 a�ngiu 99,84% dos municípios e
17.730.304 inscrições. Um dos grandes desafios que se coloca para o IMPA no ano de 2020 é a tomada de decisão sobre a realização da Olimpíada em um
cenário de emergência sanitária.

 

Considerações finais

As incertezas de natureza regulatória em relação ao modelo OS foram superadas no final de 2017, com a publicação do Decreto nº 9.190/2017. A Comissão
reconhece os esforços do MCTI para que seja concre�zada a renovação do contrato para o novo ciclo no ano de 2020, sem prejuízo para as a�vidades do
IMPA.
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Como conclusão dessa avaliação de desempenho, esta Comissão registra que o IMPA a�ngiu plenamente as metas compromissadas no Contrato de Gestão
para o ano de 2019, com nota global "9,8".

 

6. ENCAMINHAMENTOS PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL 2020

A Reunião de Avaliação Anual de 2020 da CAA deverá ocorrer entre os meses de abril de maio de 2021, devendo seu agendamento ser providenciado
posteriormente.

 

Brasília, 4 de setembro de 2020.

 

Assinam eletronicamente este documento, por acesso interno e externo ao SEI:

Marcio G. Soares - especialista, Presidente;

Yuan Jin Yun - especialista;

Julio Romano Meneghini - especialista;

Antonio Gomes de Souza Filho -  especialista;

Ke� Tenenblat - Universidade de Brasília – especialista;

Ernesto Julián Goldberg Birgin – especialista;

Sheila Maria Reis Ribeiro, representante ME, �tular;

Lúcio Meira de Mesquita, representante MEC, �tular;

Sávio Túlio Oselieri Raeder, representante MCTI, �tular.

 

 
 

ANEXO AO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL 2019 DA CAA IMPA

 

Em virtude da pandemia por COVID 19, a reunião presencial de avaliação anual 2019 foi adiada e posteriormente remarcada para a presente data em
formato virtual. Esse contexto impossibilitou a realização da Reunião de Avaliação Semestral 2020. Como estratégia de informar a CAA IMPA sobre o
andamento do contrato no primeiro semestre de 2020, o Quadro de Indicadores de Desempenho Semestral 2020 foi apresentado durante a reunião de
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avaliação anual 2019, assim como explicitada a expecta�va de cumprimento das metas por parte do IMPA, o que foi analisado de forma global pela CAA,
conforme as considerações apresentadas no corpo do relatório. 

 

AVALIAÇÃO DA TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS PARA O ANO DE 2020

 

INDICADORES
METAS/ANO Tendência de

cumprimento
da metaUnidade Peso Contratado Realizado % 

  
Tipo

 
Macroprocesso PESQUISA

1 Efe�vidade Número de ar�gos publicados no ano em revistas de circulação internacional e alto
padrão, com corpo de pareceristas. U 3 82 61 74 SIM

2 Efe�vidade Número médio de ar�gos publicados no ano por cada pesquisador em revistas de
circulação internacional e alto padrão cien�fico, com corpo de pareceristas. U 3 1,8 1,5 83 SIM

3 Efe�vidade Proporção de Pesquisadores com Bolsa de Produ�vidade do CNPq % 3 80 85 106 meta
cumprida

   
Macroprocesso Intercâmbio Cien�fico

4 Eficácia Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros U  -  -  129 -  -  
5 Eficácia Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado U - -  91  -  -  
6 Eficácia Número de reuniões cien�ficas do IMPA U  - -  9 -  -  

   
Macroprocesso de Ensino

7 Eficiência
Índice de sucesso do doutorado programa de 4 anos: (quan�dade de �tulos
concedidos a bolsistas nos 4 úl�mos anos, mul�plicado por 48 e dividido pelo número
de meses de bolsas concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do grau).

% 3 85 77 91 SIM

8 Eficiência
Índice de sucesso do mestrado programa de 2 anos: (quan�dade de �tulos
concedidos a bolsistas nos 2 úl�mos anos, mul�plicado por 24 e dividido pelo número
de meses de bolsas concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do grau).

% 2 85 81 95 SIM

9 Eficácia Número de doutores formados anualmente; (média úl�mos 4 anos). U 3 14 16,75 120 meta
cumprida

10 Eficácia Número de par�cipantes do Colóquio Brasileiro de Matemá�ca (realizado anos
impares). U -    -    -    -  -  

   
Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico
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11 Eficácia Número de públicos técnicas e protó�pos resultantes de desenvolvimento de
so�wares, uso de novas tecnologias ou de aplicações tecnológicas.

U 1 5 4 80 SIM

12 Eficácia Número de estagiários e bolsistas em treinamento técnico nos laboratórios. U 2 5 6 120 meta
cumprida

   
Macroprocesso Informação Cien�fica

13 Eficácia Número de �tulos publicados ( livros de graduação e pós-graduação). U 2 10 4 40 SIM

14 Eficácia Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao acervo bibliográfico do
IMPA. U 1 600 513 86 SIM

   
Macroprocesso Desenvolvimento Ins�tucional

15 Efe�vidade Nota da CAPES (avaliação a cada 4 anos). U 2 7 7 100 meta
cumprida

16 Efe�vidade Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, vigentes e aprovados
por concorrência ou mérito. U 2 50 75 150 meta

cumprida

   
Macroprocesso Disseminação da Matemá�ca

17 Eficácia Número de alunos inscritos na OBMEP. U/MI 2 17 17,73 104 meta
cumprida

18 Efe�vidade Número de acessos (login) ao Portal da Matemá�ca localizado em:
matemá�ca.obmep.org.br U 2 700.000 422.097 60 SIM
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Documento assinado eletronicamente por Jinyun YUAN (E), Usuário Externo, em 04/09/2020, às 17:04 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ke� tenenblat (E), Usuário Externo, em 08/09/2020, às 09:46 (horário oficial de Brasília), com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Savio Tulio Oselieri Raeder, Diretor do Departamento de Polí�cas e Programas de Ciências, em 08/09/2020, às
15:05 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ernesto G. Birgin (E), Usuário Externo, em 09/09/2020, às 19:13 (horário oficial de Brasília), com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Julio Romano Meneghini (E), Usuário Externo, em 10/09/2020, às 13:24 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 5838233 e o código CRC
AA445AF7.
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