
METAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) AÇÃO DESENVOLVIDA

16.068 estudantes matriculados nos cursos de graduação presencial e a distância no ano de 2021, considerando todos os calendários letivos vigentes. 

Durante o ano foram analisados 148 processos de trancamento de curso ou de disciplina; 06 de transferência ex officio; 20 de reintegração ao curso; 193 

processo de matrículas (com recursos de situações diversas); 125 processos em demanda judicial; 10 respostas para DPU/MPF; 01 resposta para carta 

precatória; 02 respostas para notificações extrajudicial.

Organização de todos os procedimentos de matrícula, com a adequação do Regulamento de Matrícula (Portaria/Sei nº 464, DE 16 de abril de 2021, 

referendada pela Resolução Congrad nº 19/2021) ao processo informatizado, para inserção dos documentos dos candidatos pelo SIGA X, inclusive dos 

grupos de reserva de vagas.                                                                                      Informatização dos editais de reclassificação e inclusão de processos de 

análise de vida acadêmica no SEI.                                    Disponibilização de impressão de Ementas, Planos de Ensino e Atestados no SIGA pelos próprios 

alunos, com autenticação eletrônica.                                                                                                                                                                                                    

Adequação de todos os procedimentos da colação de grau em formato remoto, desde a inscrição, a automação dos registros de diplomas e realização a 

cerimônia. Organização de procedimentos, junto ao CGCO, para a emissão do Diploma Digital.                                                                                                                                                      

Constituição de comissão para estudo da adequação do acervo físico ao Projeto de Acerco Acadêmico Digital. 

Aprovação de calendários acadêmicos diversificados de acordo com a necessidades dos cursos para atender às situações de excepcionalidade da 

pandemia e organização do SIGA, em parceria com o CGCO, para atender à demanda:                                                                                                                                                      

Resolução 10/2021 Aprova Calendário Acadêmico para os cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora que têm condições de iniciar o 

ano letivo 2021.                                                                                                                                                        Resolução 12/2021 – Altera Calendário Acadêmico ERE 

2020.                                                                                                               Resolução 29/2021 – Aprova Calendário Acadêmico para primeiro período suplementar 

para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia do Campus de Juiz de Fora e curso de Odontologia do Campus de Governador Valadares.                                                                                                                                                       

Resolução 51/2021 – Aprova Calendário Acadêmico do Segundo Período Suplementar do Campus Juiz de Fora da Universidade Federal de Juiz de Fora.                                                                                                                                                                                    

Resolução 52/2021 – Aprova Calendário Acadêmico do Segundo Período Suplementar do Campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz 

de Fora.                                                                                                                                                          Resolução 53/2021 – Aprova Calendário Acadêmico para os 

cursos de graduação do campus de Juiz de Fora que tiveram dois períodos suplementares.                                                                                                                                                                                   

Resolução 54/2021 – Aprova Calendário Acadêmico para cursos de graduação do campus de Juiz de Fora que tiveram um período suplementar.                                                                                                                                                                                                       

Resolução 67/2021 – Aprova Calendário Acadêmico para o terceiro período suplementar para o curso de Fisioterapia do Campus Juiz de Fora e para os 

cursos de Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia do Campus de Governador Valadares.

PROGRAD

1- Estabelecer projetos integrados de ensino, pesquisa, extensão e cultura para reforçar 

a excelência acadêmica e a formação interdisciplinar e humanística

RELATÓRIO DE GESTÃO



Adequação de algumas normativas acadêmicas para atender a situações de excepcionalidade da Pandemia:                                    Resolução 02/2021 – 

Alteração do Regulamento Geral dos Estágios do curso de Odontologia – Campus Juiz de Fora.       Resolução 08/2021 – Autoriza o cancelamento de 

matrícula dos(as) estudantes, de ingresso originário no semestre 2020.3, nas disciplinas em que forem matriculados e reprovados em razão da data da 

matrícula.                                                                    Resolução 09/2021 – Aprova adendo ao Projeto Pedagógico do curso de Medicina – Campus Juiz de Fora.                                 

Resolução 14/2021 – Delibera sobre prazo para disponibilização de notas para estudantes durante o ERE.                         Resolução 15/2021 Alteração do 

Regulamento de Estágios do Curso de Odontologia – Campus Governador Valadares, excepcionalmente para o Período de Ensino Remoto Emergencial.                                                                                                 

Resolução 17/2021 – Alteração no Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Bacharelado em Educação Física do Campus de 

Governador Valadares.                                                                                                                                          Resolução 24/2021 – Altera o Regulamento Acadêmico 

da Graduação em relação às atividades complementares de graduação – anexo I – durante o Ensino Remoto Emergencial.                                                                                                                                           

Resolução 26/2021 – Regulamenta a realização de período letivo intensivo para os cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora.                                                                                                                                                                                          

Resolução 33/2021– Altera as Resoluções que instituem o Programa de Ingresso Seletivo Misto – PISM da Universidade Federal de Juiz de Fora.                                                                                                                                                                                                     

Resolução 35/2021 Aprovar alteração do Projeto Pedagógico do curso do curso de Bacharelado em Educação Física – Campus Juiz de Fora, no item 

que trata da autorização para os procedimentos de equiparação de estágio, no âmbito do Ensino Remoto Emergencial.                                                                                                                                                                                         

Resolução 36/2021 Aprova alteração do Regulamento de Estágios do Curso de Odontologia – Campus Governador Valadares.                                                                                                                                                  

Resolução 43/2021– Alteração de regulamento de estágio obrigatório do Curso Engenharia de Produção durante do Ensino Remoto Emergencial.                                                                                                                                                                                  

Resolução 64/2021 – Dispõe sobre a retomada gradativa de atividades presenciais dos programas de bolsas gerenciados pela Pró-Reitoria de Graduação.                                                                                                                                                                             

Resolução 65/2021 – Autoriza a retomada dos deslocamentos internacionais de discentes de graduação.

Encaminhamento de minutas ao Conselho Superior para adequação de normativas acadêmicas para atender a situações de excepcionalidade da 

Pandemia:                                                                                                                                                                   Resolução 23/2021 – Aprova a alteração da Resolução 

64.2020 CONSU que aprova a alteração da Resolução 33.2020 CONSU, que regulamenta a realização de Ensino Remoto Emergencial (ERE) nos cursos de 

graduação presencial da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em caráter excepcional, seguindo as orientações de proteção à saúde no contexto 

da pandemia do novo coronavírus.                                                                                                                                                                                                                

Resolução 26/2021 – Regulamenta a realização de período letivo suplementar para os cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF).                                                                                                                                                                        Resolução 28/2021 – Autoriza, em caráter excepcional, 

a matrícula de discentes não portadores de documento comprobatório da conclusão do Ensino Médio.                                                                                                                                                                                       

Resolução 30/2021 _Republicada em 28.06.2021 – Aprova as ações preparatórias e o cronograma para o primeiro semestre suplementar para os cursos 

de graduação presencial da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Anexo 01_Resolução 030.2021 – Plano para implantação do primeiro semestre 

letivo suplementar na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Anexo 02_Resolução 030.2021 – Cronograma de atividades para implantação do 1º 

semestre suplementar – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Resolução 50/2021 – Disciplina a retomada gradativa de atividades presenciais dos 

cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).                                                                                                                                                                   

Resolução 51/2021 – Aprova o planejamento para implantação do segundo semestre letivo suplementar na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

em formato híbrido. . Anexo_Resolução 51.2021 –   Planejamento para implantação do segundo semestre letivo suplementar na Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), em formato híbrido.

1- Estabelecer projetos integrados de ensino, pesquisa, extensão e cultura para reforçar 

a excelência acadêmica e a formação interdisciplinar e humanística



Adequação dos procedimentos do Pism para antender as situações de excepcionalidade da Pandemia e cumprindo protocolos de biossegurança da UFJF, 

dividindo a aplicação das provas do PISM 2021 em dois momentos diferentes: PISM II e III em 26 e 27 de junho; PISM I  - 10 e 11 de julho de 2021.                                                                                                                                                 

Aprimoramento do atendimento especial aos candidatos do PISM no momento da prova, incluindo acolhida a familiares, verificação de necessidade de 

procedimentos específicos ou a presença de profissionais especialistas (Auxílio – Ledor , Auxílio – Transcritor, Prova em Braile, Prova ampliada, Lupas, 

Auxílio – Intérprete de Libras/Tradutor - Para traduzir as instruções dos enunciados das questões, Uso de aparelho auditivo, Uso de aparelho – implante 

coclear, Salas acessíveis – com rampas ou elevadores, Carteiras e cadeiras em tamanho maiores, Mesas adaptadas para uso de cadeira de rodas, Suporte 

para provas - pranchetas ou plano inclinado, Computador com tecnologia assistiva para pessoas cegas - dosvox e NVDA), dilatação de tempo de prova, 

atendimento especial para amamentação durante o horário  das provas, realização de provas após o por do sol em razão de questões religiosas e uso de 

nome social. Publicação de orientações sobre os grupos de reserva de vagas, na página da Copese, para os candidatos do PISM. Constituição de 

comissão para estudar elaboração de uma proposta para a reformulação do PISM – Programa de Ingressos Seletivo Misto a ser implementada nos 

próximos processos seletivos.

Investimento de R$ 4.290.423,15 nos Programas de Bolsas de Graduação, assim distribuídos: * Grupo de Educação tutorial - GET:  84 bolsistas, com valor 

da bolsa de R$300,00, totalizando R$ 230.012,50 no ano. * Monitoria: 875 bolsistas com carga horária de 12 horas, com bolsa de R$300,00 ou 6 horas e 

valor da bolsa de R$150,00. Totalizando R$ 1.954.578,75 no ano para o Programa de Monitoria. * Monitoria Júnior: 16 bolsistas, com valor de bolsa de 

R$166,50. Totalizando R$ 10.711,50 no ano. * 257 bolsistas de Treinamento Profissional Acadêmico e  277 bolsistas de Treinamento Profissional em 

Gestão da Graduação: com valor de bolsa de R$300,00. O investimento total no Programa de Treinamento Profissional de R$ 1.759.120,40  * Programa 

de Educação Tutorial (SESU-MEC)*: 70 bolsitas com valor de bolsa de R$400,00, totalizando R$ 336.000,00 

2- Valorizar o espaço pedagógico do Colégio de Aplicação (CAp) João XXIII para fins de 

produção do conhecimento sobre ensino-aprendizagem no interior da UFJF por meio de 

ações conjuntas do próprio CAp com a Coordenação das Licenciaturas, com os Cursos 

de Licenciaturas e com a Faculdade de Educação (FACED).

4- Coordenar ações com todas as unidades acadêmicas envolvidas com a Formação de 

Professores para adensar as relações dos cursos de Licenciatura com o Colégio de 

Aplicação João XXIII, de modo a retomar progressivamente o seu papel de principal 

locus de estágio docente e profissional (Psicologia, Pedagogia e Serviço Social) na UFJF.

6- Ampliar, estruturar e fortalecer Programas que visem a complementar, aperfeiçoar e 

valorizar a formação de professores para a educação básica na UFJF (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID; Licenciaturas Internacionais; 

PRODOCÊNCIA; dentre outros).
35 - Institucionalizar as ações de formação inicial e continuada de professores, 

conforme previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

(CNE – aprovadas em 09 de junho de 2015).
3- Retomar a proposta de uma residência docente para estudantes graduados em 

cursos de Licenciatura, a ser desenvolvida no âmbito do Colégio de Aplicação e com a 

possibilidade de participação de professores psicólogos, pedagogos e técnicos em 

assuntos educacionais de outras unidades acadêmicas.

Desenvolvimento do Programa de Residência Docente, com 9 bolsistas no primeiro semestre, permanecendo apenas 1 bolsista até setembro de 2021.                                                                                                                                                                                 

Instituição do Programa de Residência Docente, com investimento total anual de R$142.320,37, e bolsa individual de R$3.330,42 para 9 bolsistas nos 

meses de março a julho e 1 bolsistas nos meses de agosto e setembro de 2021.

1- Estabelecer projetos integrados de ensino, pesquisa, extensão e cultura para reforçar 

a excelência acadêmica e a formação interdisciplinar e humanística

Participação da Assessora de Licenciaturas ou do Pró-Reitor de Graduação em Fóruns Municipais, Estaduais e Nacionais sobre a Formação Docente.                                                                                                                                                                                        

Estudo e divulgação do PPI - Projeto Pedagógico Institucional das Licenciaturas para discussão das alterações necessárias para a inserção da extensão 

nos currículos e nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciaturas para a aprovação do CONGRAD.                                                                                                                      

*Desenvolvimento do Programa de Iniciação à Docência, com 169  bolsas no Programa de Iniciação à Docência (Pibid), com a seguinte distribuição: 144 

estudantes - valor da bolsa  400,00, totalizando  R$ 57.600,00 por mês e 691.200,00 anuais. 18 supervisores, com bolsa de 765,00, totalizando  

R$13.770,00 por mês e 165.240,00 anuais.   6 coordenadores de área, com bolsa de R$1.400,00, totalizando R$8.400,00 por mês e 100.800,00 anuais.  1 

coordenadora institucional, com bolsa de R$1.500,00, totalizando R$18.000,00 anuais.   Total anual: 975.240,00



7- Ampliar os projetos de universalização das competências básicas, como informática, 

línguas estrangeiras, língua portuguesa e matemática, entre outras.

O Programa de Universalizçaão de Línguas teve a seguinte distribuição no ano de 2021: No primeiro semestre, foram 49 turmas, com 1962 vagas 

oferecidas e 1468 estudantes matriculados. Houve a atuação de 31 bolsistas com valor de bolsa de R$ 445,00 até o mês de março e R$ 333,75 nos meses 

de maio a julho.  O valor total pago no semestre foi de R$87.220,34. NO segundo semestre tivemos 49 turmas, com 1926 vagas oferecidas e 1563 

estudantes matriculados. Houve a atuação de 21 bolsistas com valor de bolsa de R$ 333,75, totalizando R$ 69.503,85 pagos nos meses de agosto a 

dezembro

9- Estabelecer política de estágio para integrar a prática profissional à formação 

acadêmica.

20- Consolidar as ações afirmativas vinculadas aos programas de bolsas de iniciação 

científica e residência médica no HU.

27- Assegurar a excelência do Hospital Universitário, ambiente em que pesquisa, ensino 

e extensão, aliados a uma infraestrutura de qualidade, significam salvar vidas.

32- Garantir que o HU UFJF continue exercendo suas atividades em consonância com a 

missão da UFJF, respeitando o princípio constitucional de indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação.

33- Fortalecer o HU como local de formação dos cursos de graduação da UFJF e nas 

residências, devendo o mesmo abrigar formalmente as atividades curriculares de todas 

as carreiras que visem à promoção da educação na área de saúde.

34- Manter o HU UFJF fortemente integrado a todas as unidades da UFJF, permitindo 

que o mesmo possa exercer sua missão de formar recursos humanos e prestar 

assistência de qualidade na área da saúde.

37- Fortalecer e apoiar a Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia no Campus 

Juiz de Fora como estabelecimento de saúde, assegurando a excelência da Farmácia 

Universitária, ambiente de pesquisa, ensino e extensão, com a uma infraestrutura de 

qualidade.

40- Buscar a elaboração de programas institucionais de apoio ao ensino, pesquisa e 

extensão na área de produção e saúde animal.

10- Reforçar a mobilidade acadêmica entre universidades nacionais e estrangeiras.
Participação de discussões da Andifes sobre o Programa  Promover e organização de comissão com representantes do Congrad para estudo da adesão 

ao Programa para o ano 2022. 

11- Ampliar o intercâmbio acadêmico de alunos, professores e técnicos administrativos.
Análise de 17  processos de cooperação internacional para visa ao intercâmbio docentes, pesquisadores e estudantes; a realização de pesquisas e 

conjuntas e atividades educativas; o intercâmbio de informação e publicação; visitas de curto prazo por parte de professores e pesquisadores; e 

programas de dupla diplomação, proposto pela Diretoria de Relações Internacionais.

30- Reformular os critérios para o aproveitamento da carga horária das atividades 

acadêmicas e criação de Diplomas conjuntos entre a UFJF e universidades estrangeiras.

Elaboração da regulamentação conjunta entre a Prograd e a Propp para a revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros, aprovada pela 

Resolução Consu n° 29/2021 e adesão à Plataforma Carolina Bori.                                                               Adesão ao Programa Revalida para a revalidação de 

diplomas médicos estrangeiros. 

Reorganização dos processos de regulamentação dos estágios vinculados à Universidade: formulário online e desenvolvido via Siga e inserção dos 

formulários no SEI para a homologação e assinatura de todas as partes. No ano de 2021, foram homologados 3122  termos de compromisso de estágio, 

sendo 1548 obrigatórios (distribuídos em 1548 nas dependências da UFJF e 1574  em outras concedentes) e 218 estágios não obrigatórios.  Ainda houve 

homologação de 254 termos aditivos ao estágio, 5 documentos de equiparação de atividades de monitoria, iniciação científica ou extensão ao estágio e 

149  documentos de rescisão. No ano foram encaminhados 500 novos convênios de estágio para a assinatura.                                                                                                                                      

Houve a contratação de seguro de acidentes pessoais para estudantes de para os alunos regularmente matriculados nas disciplinas de estágio dos cursos 

de graduação presencial e a distância dos Campi Juiz de Fora e Governador  com gasto no ano de R$ 6.395,83 pagos até o mês de novembro, referente 

ao mês de novembro e previsão de total de R$7.312,49 até o mês de dezembro, aguardando assinnatura de aditivo para aumento de vidas. 



ANO

SEMESTRE

CAMPUS GV JF TOTAL GV JF TOTAL GV JF TOTAL GV JF TOTAL GV JF TOTAL GV JF TOTAL GV JF TOTAL GV JF TOTAL

INGRESSANTES 359 2524 2883 363 1582 1945 408 2539 2947 332 1563 1895 360 2180 2540 248 1451 1699 504 2648 3152 364 1591 1955

CONCLUINTES 2 947 949 9 1412 1421 46 862 908 91 1328 1419 113 946 1059 158 1468 1626 110 883 993 190 1703 1893

TOTAL MATRICULADOS 1801 15631 17432 2090 15814 17904 2344 16590 18934 2473 16070 18543 2673 16358 19031 2673 15830 18503 2845 16833 19678 2850 16182 19032

ANO

SEMESTRE

CAMPUS GV JF TOTAL GV JF TOTAL GV JF TOTAL

INGRESSANTES 4170 743 4913 346 2134 2480 275 1226 1501

CONCLUINTES 208 42 250 111 925 1036 2 307 309

TOTAL MATRICULADOS 17550 2875 20425 3866 16671 22721 1547 14521 16068

*Observação: em decorrência da pandemia, no ano de 2020 só foi desenvolvido um semestre letivo.

** os ingressantes dos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia do Campus de Juiz de Fora e do curso de Odontologia do Campus de Governador Valadares estão aguardando regularização do calendário dos cursos para iniciar as atividades. 

1 1 2

2020* 2021**

2019

1 21

201820172016

1 2212



MODALIDADE DO PROGRAMA NÚMERO DE BOLSISTAS VALOR DA BOLSA* TOTAL ANUAL

Grupo de Educação Tutorial 84 R$ 300,00 R$ 230.012,50

Monitoria 12 horas 875 R$300,oo (12h) R$ 150,00 (6h) R$ 1.954.578,75

Monitoria Júnior 16 R$ 166,50 R$ 10.711,50

Treinamento Profissional Acadêmico** 257 R$ 300,00

Treinamento Profissional em Gestão ** 277 R$ 300,00

Programa de Educação Tutorial (SESU-MEC)*** 70 R$ 400,00 R$ 336.000,00

TOTAL 4.349 4.290.423,15

Turmas:  49

Vagas oferecidas: 1.962  

Alunos matriculados: 1.468  

Bolsistas: 31  

Valor da bolsa Individual : Até março de 2021: R$ 445,00

A partir de maio (Resolução Consu 16/2021): R$ 333,75

Valor total pago no semestre: R$ 87.220,34

MÊS VALOR SEMESTRE LETIVO

Janeiro R$ 21.805,00 2020/3

Fevereiro R$ 21.805,00 2020/3

Março R$ 19.079,62 2020/3

Abril - Recesso

Maio R$ 8.176,97 2021/1

Junho R$ 16.353,75 2021/1

Julho R$ 16.353,75 2021/1

   

Turmas: 49

R$ 1.759.120,40

Fonte: SIGA, 09 de dezembro de 2021.

Observações:

* Valores pagos a partir de 1º de maio, conforme a Resolução Consu nº 16.2021, de 28 de abril de 2021. Anteriormente, o valor era de R$ 400,00.

** O programa de Treinamento Profissional relativo ao ano 2021 teve início no mês de maio e ao longo dos meses os bolsistas foram sendo incluídos de 

acordo com o planejamento das atividades.

***Os valores informados sobre o Programa de Educação Tutorial (SESU-MEC) não são financiados com recursos da UFJF

2021-3 :

2021.1

O Programa de Universalização de Línguas 



Vagas oferecidas: 1.926

Alunos matriculados:  1.563

Bolsistas: 21

Valor da bolsa Individual: R$ 333,75 

Valor total pago no semestre: R$ 69.503,85

   

MÊS VALOR SEMESTRE LETIVO

Agosto R$ 16.353,75 2021/1

Setembro R$ 12.265,68 2021/1

Outubro R$ 8.176,92 2021/3

Novembro R$ 16.353,75 2021/3

Dezembro R$ 16.353,75 2021/3



Número de residentes 9
Valor da bolsa Individual R$3.330,43
Valor total pago no semestre: 137.435,74R$                                                                                                                                    

Mês Valor
Março 29.973,87R$                                                                                                                                      
Abril:   29.973,87R$                                                                                                                                      
Maio:   29.973,87R$                                                                                                                                      
Junho: 29.973,87R$                                                                                                                                      
Julho:   17.540,26R$                                                                                                                                      

137.435,74R$                                                                                                                                    

Número de residentes 1
Valor da bolsa Individual 3.330,43R$                                                                                                                                        
Valor total pago no semestre: 4.884,63R$                                                                                                                                        

Mês
Agosto      3.330,43R$                                                                                                                                        
Setembro    1.554,20R$                                                                                                                                        
Outubro      -R$                                                                                                                                                  
Novembro -R$                                                                                                                                                  
Dezembro -R$                                                                                                                                                  

4.884,63R$                                                                                                                                        

2021-3 :

No mês de Julho/2021 - 8 residentes receberam valor proporcional a 16 dias em virtude do término da participação no programa e 1 residente 
recebeu valor total

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 - PROGRAMA RESIDÊNCIA DOCENTE
2021.1



O residente encerrou a participação no dia 14 de setembro



Início Fim Competência Pagto

Período de execução 01/08/2019 31/07/2022 7.312,49R$                        540,99R$                  janeiro 16/06/2021

540,99R$                  fevereiro 16/06/2021

540,99R$                  março 16/06/2021

687,30R$                  abril 23/07/2021

687,30R$                  maio 23/07/2021

681,61R$                  junho 23/07/2021

719,21R$                  julho 13/08/2021

640,54R$                  agosto 23/09/2021

640,53R$                  setembro 20/10/2021

716,37R$                  outubro 24/11/2021

916,66R$                  novembro

dez/2021 - previsão 

aguardando assinatura 

de aditivo para aumento 

de vidas. 

-R$                         dezembro

7.312,49R$               

Unidade Contratante

Seguro de acidentes pessoais para estudantes de graduação matriculados em Starr Internacional Brasil Seguradora S.A. CNPJ 17.341.270/00001-69

Investimento em 2021

Nome: PROGRAD

Informações sobre os Contratos

Contrato nº 40/2019         
Objeto Empresa


