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CONVOCATÓRIA E CHAMADA DE TRABALHOS  

  

XVII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 

COMITÉ ACADÉMICO PROCESOS COOPERATIVOS Y ASOCIATIVOS  

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO 

10, 11 de novembro de 2022 

São Carlos (SP), Brasil 

  

Amanhã vai ser outro dia: as múltiplas crises do presente e o papel das 

iniciativas associativas autogestionárias na reorganização da sociedade 

 

 

Contexto e desafios do XVII Seminário Internacional PROCOAS 

 

O Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia 

Solidária (NuMI-EcoSol) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem o prazer 

de convidar todas as pessoas interessadas para participar do XVII Seminário 

Internacional do Comitê Acadêmico de Processos Cooperativos e Associativos 

(PROCOAS) da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM). Um evento 

que ocorrerá em meio a tempos tão desafiadores! 

 

As mudanças climáticas deixaram evidente que o capitalismo já prejudicou 

permanentemente o ambiente; ademais, esse mesmo sistema, gerador de diferentes 

modalidades de conflitos, em meio a uma crise sanitária mundial, evidenciou sua lógica, 

aumentando a pobreza de muitos e a riqueza de poucos. Soma-se à crise sanitária uma 

situação de crescimento do desemprego e trabalho informal, agravamento da fome e da 

insegurança alimentar e nutricional, com forte instabilidade política nos países sul-

americanos que, a exemplo do Brasil, desafia a própria democracia. 
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Depois de retirar o Estado de setores estratégicos por meio de privações e concessões 

à iniciativa privada e de reduzir direitos sociais por meio de reformas, o neoliberalismo 

avança na mercantilização da vida cotidiana, de modo que as pessoas portadoras de 

direitos são substituídas por pessoas portadoras de renda, ainda que se observem 

forças de resistência em determinados contextos e territórios. 

 

É em meio a essas múltiplas crises que nos reuniremos para o nosso XVII Seminário. 

Nosso desafio é enfrentar esse estado de coisas ao refletir sobre o papel e a urgência 

da participação do trabalho associado autogestionário na reorganização da sociedade, 

em suas múltiplas dimensões, para transformar tal realidade. 

 

Evoé! 

Que venha o amanhã! 

 
 

- Sobre o XVII Seminário Internacional PROCOAS  
 

O Seminário Internacional tem constituído oportunidade fundamental para discussão e 

articulação de pessoas, universidades, entidades e movimentos ligados direta ou 

indiretamente a iniciativas associativas autogestionárias. Em sua edição atual 

buscaremos gerar um ambiente propício para que, de forma coletiva, possamos 

fortalecer redes já estabelecidas e favorecer novas articulações em prol de mudanças 

concretas nas relações de sociabilidade e produção que ajudem a estruturar um amanhã 

melhor e mais solidário. 

 

O Seminário ocorrerá nos dias 10 e 11 de novembro com uma programação intensa 

iniciando no dia 09, com recepção, abertura social dos trabalhos e atividade cultural de 

boas-vindas. No dia 10, além da recepção, credenciamento, entrega de materiais, 

haverá uma Mesa de Abertura com as autoridades das instituições envolvidas na 

organização do Seminário, seguida de uma Conferência de Abertura. A tarde será 

dividida em duas partes: a primeira dedicada a Grupos de Trabalho (GTs) e, na 

sequência, Mesas Temáticas. Pela noite está prevista uma confraternização dos 

presentes ao evento. 
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No dia 11 de novembro, a programação terá início com duas Mesas Temáticas 

simultâneas. Na parte da tarde teremos mais uma rodada de GTs, seguida da 

Conferência de Encerramento, com término previsto para 18 horas. 

 

- Sobre as conferências 

O evento contará com duas Conferências, uma de Abertura e outra de Encerramento. 

Caberá à primeira instigar reflexões que contribuam com as Mesas Temáticas e os GTs 

a partir do tema proposto para o Seminário, ou seja, frente a um “presente” atravessado 

por crises, que impactam de maneira diversa o mundo do trabalho, como pensar a 

reestruturação de um “novo amanhã” construído pela e para as camadas populares, em 

uma perspectiva latino-americana? Já a Conferência de Encerramento terá a função de 

contribuir com reflexões sobre como enfrentar as urgências do presente, aproveitando 

o contexto histórico para melhoria na correlação de forças em favor de sujeitos sociais 

que constroem, ou podem construir, relações sociais anticapitalistas pautadas em 

iniciativas associativas autogestionárias.  

 

• Conferência de Abertura:  
Amanhã vai ser outro dia: as múltiplas crises do presente e o papel das iniciativas 
associativas autogestionárias na reorganização da sociedade. 
Conferencista: Irene Maria Cardoso, Universidade Federal de Viçosa, Brasil 

 
 

• Conferência de Encerramento:  
Urgências do presente: o papel e a potência dos movimentos e sujeitos sociais na 
construção de relações sociais anticapitalistas 
Conferencista: Valmor Schiochet, Fundação Universidade Regional de Blumenau, 
Brasil 

 

- Sobre as mesas temáticas 

As Mesas Temáticas visam apresentar, examinar e indicar problemas e desafios, bem 

como possibilidades e necessidades de desenvolvimento acadêmico para construção 

do “novo tempo” em relação ao qual o tema do evento provoca. É fundamental avançar 

sobre novas questões e horizontes na busca de respostas à pergunta que o tema do 

evento coloca em destaque, sobre o papel das iniciativas associativas autogestionárias 

na reorganização da sociedade. 
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• Mesa 1: Clima, trabalho e comida: três crises sobrepostas e a economia 
solidária como saída. 
Ana Lúcia Cortegoso, Universidade Federal de São Carlos, Brasil 
Joelson Gonçalves de Carvalho, Universidade Federal de São Carlos, Brasil 
Luciana Ferreira da Silva, Universidade Federal de São Paulo, Brasil 
Karina Tomatis, Universidade Nacional de Córdoba, Argentina  
 

• Mesa 2: Aportes da desinstitucionalização no campo da economia social e 
solidária: encontros e desafios. 
Isabela Ap. de Oliveira Lussi, Universidade Federal de São Carlos, Brasil 
Dulcinea Cardozo Carrero, Universidade da República, Uruguai 
Bernardo Parodi Svartman, Universidade de São Paulo, Brasil 
Selva Sena, Universidade Nacional de Quilmes, Argentina 
 

• Mesa 3: Educação superior como direito humano e bem público social 
Diego Barrios, Universidade da República, Uruguai 
Fernanda Castelano Rodrigues, Universidade Federal de São Carlos, Brasil 
Álvaro Rico, secretário executivo da AUGM 
Rodolfo Pastore, Universidade Nacional de Quilmes, Argentina 
 

• Mesa 4: Economia Solidária, Autogestão e Território: Construção de Territórios 
Solidários 
Valmor Schiochet, Fundação Universidade Regional de Blumenau, Brasil 
Flávio Chedid, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
Luciana Lago, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 
Genauto Carvalho de França Filho, Universidade Federal da Bahia, Brasil 
 

 
- Sobre as oficinas 

Oficinas são ferramentas metodológicas e pedagógicas de formação coletiva que tem 

como especificidade a troca de saberes, de maneira dialógica e horizontal. Neste 

sentido, o evento contará com uma oficina: 

 

• Sistematização de experiências de Economia Solidária: construção coletiva de 
linha de tempo. 
Dias 10 e 11 de novembro, com duração total de três horas, horário em definição. 
 

Ementa e dinâmica: 1) Apresentação dos participantes e identificação de afinidades; 

2) Sistematização de experiências: resultados esperados, conceitos, ferramentas e 

condições; 3) Linha de tempo, como ferramenta para reflexão, planejamento e produção 

de conhecimento; 4) Apresentação de casos e, 5) Perspectivas de continuidade da 

oficina. 
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- Sobre os Grupos de Trabalho 

Os GTs são atividades relevantes no processo de compartilhamento de conhecimentos 

e desafios em temas do escopo de atuação do PROCOAS, de articulações de interesses 

e iniciativas concretas e, também, de potencialização e aprimoramento das reflexões e 

contribuições acadêmicas. Para tanto, como é de praxe nos Seminários do PROCOAS, 

os GTs devem garantir discussões aprofundadas, superando a mera apresentação 

individual de trabalhos.  

 

A partir de diálogo com a comunidade Acadêmica, dentro e fora do PROCOAS/AUGM, 

e contando com contribuições diversas, seguem os 12 Grupos de Trabalho propostos 

para o evento, tomados como base para a inscrição dos trabalhos. Poderá ocorrer 

alguma alteração neste conjunto, em função dos trabalhos efetivamente inscritos. 

 

No GRUPOS DE TRABALHO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

1 

Educação e Economia Social e Solidária 
 
Educación y Economía Social y 
Solidaria 

Focando processos sociais mais gerais e formação, 
formal ou não, nos mais diferentes níveis e suas 
relações com os processos associativos indutores 
de autonomia. 

2 

Autogestão, Economia Solidária e 
Extensão Universitária: qual o papel da 
universidade na crise atual? 
 
Autogestión, Economía Solidaria y 
Extensión: cual el rol de la universidad 
em la crisis atual? 

O GT dedica-se ao tema da Extensão Universitária 
em Autogestão do Trabalho e Economias 
Emancipatórias e Solidárias, como atividade 
universitária dialógica, constituinte do processo de 
produção sistematizada de conhecimento, parte 
indissociável do tripé da universidade pública, ao 
lado do ensino e da pesquisa. 

3 

Novas relações entre produção e 
consumo de alimentos 
 
Nuevas relaciones entre produción y 
consumo de alimentos 

Focado em processos geradores de novas relações 
sociais, econômicas e ambientais, aproximando 
produtores e suas organizações de consumidores e 
serviços de alimentação. 

4 

Como vimos utilizando as perspectivas 
de gênero e feminismos nas 
experiências da Economia Social e 
Solidária?  
 
¿Cómo venimos trabajando las claves 
de género y feminismos en las 
experiencias de la Economía Social y 
Solidária?  

 
O GT se propõe promover o diálogo entre diferentes 
experiências no contexto da Economia Social e 
Solidária a partir de perspectivas teóricas referentes 
aos feminismos, como campos férteis a partir dos 
quais examinar as práticas solidárias, possibilitando 
novos questionamentos e visibilidade a dimensões 
historicamente invisibilizadas. 
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5 

Economia Social e Solidária ou 
economias alternativas? Interrelações, 
potencialidades e desafios em vista de 
uma nova direcionalidade de 
transformação socioprodutiva.  
 
¿Economía Social y Solidaria o 
economías alternativas? Interrelaciones, 
potencialidades y desafíos hacia una 
nueva direccionalidad de transformación 
socio-productiva 

Considerando relevância de ampliar compreensão 
de diferenças e convergências das distintas 
propostas de economias “alternativas” e sua 
articulação para a transformação social. 

6 

Catadoras e catadores de materiais 
recicláveis 
 
Colectores y colectoras de materiales 
reciclables 

Considerando dificuldades, avanços e perspectivas 
de iniciativas econômicas que visam transformar a 
realidade social e ambiental ao lidar com problemas 
produzidos pela lógica de produção e consumo 
típicas do capitalismo. 

7 

Iniciativas de economia social e solidária 
como alternativas ao encarceramento 
 
Iniciativas de economía social y solidaria 
como alternativas al encierro 

Como condição de particulares vulnerabilidades de 
pessoas usuárias de serviços de saúde mental, 
egressas do sistema prisional, em situação de rua e 
jovens em conflito com a lei, em um contexto 
capitalista e as possibilidades de enfrentá-las a 
partir de propostas solidárias. 

8 

Soberania, segurança alimentar e 
nutricional, e agroecologia: interfaces e 
diálogos com a economia social e 
solidária 
 
Soberanía, securidad alimentaria y 
nutricional, y agroecología: interfaces y 
diálogos con la economía social y 
solidaria 

Como direito humano à soberania e segurança 
alimentar e nutricional, à alimentação saudável e 
socialmente sustentável, e suas interfaces com 
políticas públicas, movimentos e iniciativas 
transformadoras, como a economia solidária, 
considerando a agroecologia como campo do saber 
e experiência antissistêmica de enfrentamento das 
relações sociais de produção, hegemônicas na 
sociedade. 

9 
Tecnologia social e economia solidária 
 
Tecnología social y economía solidaria 

Como perspectiva de democratização dos 
processos de desenvolvimento e uso da tecnologia, 
com base na valorização dos diferentes tipos de 
conhecimento e de uma prática cooperativa e na 
busca pela transformação das dinâmicas de 
trabalho e das relações sociais. 

10 
Finanças solidárias 
 
Finanzas solidarias 

Como campo do saber e experiências de iniciativas 
de trocas monetárias não mercantis e trocas não 
monetárias autogestionárias e como estratégia de 
desenvolvimento de território. 

11 
Desenvolvimento territorial 
 
Desarrollo territorial 

Entendido como expressão de ações coletivas de 
sujeitos e movimentos sociais, com ou sem a 
mediação de políticas públicas e que transcendam o 
caráter meramente espacial e economicista do 
desenvolvimento, mas tendo como princípio 
articulador a identidade territorial manifestada pelos 
próprios atores, fundada em dimensões históricas, 
culturais, climáticas etc., de forma a subsidiar 
estratégias de desenvolvimento pactuadas e 
levadas a cabo a partir da ação destes. 
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12 
Economia Solidária e Políticas Públicas 
 
Economía Solidaria y Politicas públicas 

A Economia Solidária e a autogestão nas políticas 
públicas. As experiências de políticas públicas de 
fomento à economia solidária e autogestão e a 
interface da economia solidária e a autogestão com 
o estado.  

 

 

- Sobre a submissão de trabalhos 

Os Resumos iniciais podem ser redigidos em português ou espanhol, usando o modelo 

(template) disponível no final desse arquivo e no site do evento, e devem ser 

encaminhados em dois formatos de arquivos (Word e PDF), para o correio eletrônico 

xviiseminarioprocoas@gmail.com, entre o período de 13 de junho a 14 de julho, 

respeitando as seguintes regras: 

 

• 1º- Título do resumo (em negrito, fonte Arial, 12, maiúsculas); 

• 2º- Nome dos autores, filiação institucional (se houver) e respectivos e-mails; 

• 3º- Número e nome do Grupo de trabalho (GT) escolhido; 

• 4º- Resumo, em um único parágrafo, não inferior a 300 palavras e não superior a 400 
palavras, contendo, obrigatoriamente, o objetivo geral, o marco teórico que sustentou 
o estudo (principais conceitos, fundamentos), a descrição básica da metodologia, os 
principais resultados, parciais ou finais, e conclusões. Formato do corpo do Resumo: 
tamanho A4, fonte Arial, 11, normal (sem negrito), espaçamento entrelinhas simples, 
texto justificado; 

• 5º- Ao final, indicação de 3 a 5 palavras-chave. 
 

O e-mail a ser enviado com os dois arquivos (Word e PDF) anexados deve ter no 

“assunto” as primeiras quatro palavras do título do trabalho e o número do GT escolhido 

(exemplo: Reciclaje_de_alimentos_como_3). Tanto o arquivo Word quanto o PDF 

devem ser nomeados da mesma forma que o assunto da mensagem. 

 

Pareceres serão encaminhados a autores e autoras pela Comissão de GTs até 15 de 

agosto. No caso de pareceres favoráveis, um Resumo Expandido (de 04 a 06 páginas) 

ou um Trabalho Completo (de 10 a 20 páginas) correspondente (o que for de preferência 

de autores e autoras em cada caso), deverá ser encaminhado até 03 de outubro para 

publicação nos Anais do Seminário PROCOAS no site da AUGM. 

 

mailto:xviiseminarioprocoas@gmail.com
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Informações complementares e adicionais sobre os GTs, sobre o XVII Seminário e sua 

programação podem ser encontradas na página web do evento 

(https://www.numiecosol.ufscar.br/pt-br/pesquisa/xvii-seminario-internacional-procoas), 

conforme estejam disponíveis. 

 

 

- Datas importantes do XVII Seminário Internacional Procoas 

 

Datas Atividades 

13/06 
 

Início do envio dos resumos 

14/07  
 

Data limite para o envio dos resumos 

15/08  
 

Devolução para os autores dos pareceres sobre os resumos 

03/10  
Data limite para autores enviarem resumos expandidos e trabalhos 
completos 

09/11  
 

Boas-vindas e abertura social do XVII Seminário Procoas 

10/11  
 

Abertura do XVII Seminário Internacional Procoas 

11/11  
 

Encerramento do XVII Seminário Internacional Procoas 

 

- Informações adicionais 

 

Traslados aeroportos de São Paulo para São Carlos  

• Passagem de Ônibus do Aeroporto de Guarulhos até a Rodoviária de São 

Paulo (Tiête): Empresa Airport Bus Service. Valor: de R$ 35,90 a R$ 55,05 

 

• Translado da Rodoviária de São Paulo (Tietê) para São Carlos 

• Empresas Cometa e Empresa Cruz. Valor: R$ 81,90 (Assento/Classe 

Convencional) 

 

 

https://www.numiecosol.ufscar.br/pt-br/pesquisa/xvii-seminario-internacional-procoas
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Hotelaria 

A comissão organizadora apresenta algumas opções de hospedagem como 

hotéis, alojamento coletivo, hospedagem solidária e vagas em repúblicas de 

estudantes. 

 

Nome: The Hill Executive  
Telefone: (016) 3306-3000 
Quarto single: R$ 139,00 
Quarto duplo: R$ 179,00 
Imposto: 2% 
Endereço: R. Kenneth Gilbert Herrick, 101 – Jardim Jockei Club A, 
São Carlos - SP, 13565-085 
Distância e tempo (de carro) da UFSCar: 1,4 km, 2 min 
 
Nome: The Hill Apart 
Telefone: (016) 3306-3000 
Quarto single: R$ 119,00 
Quarto duplo: R$ 162,00 
Imposto: 2% 
Endereço: R. Conde do Pinhal, 1630 - Centro, São Carlos - SP, 
13560-648 
Distância e tempo (de carro) da UFSCar: 4,7 km, 11 min 
 
Nome: Anacã   
Telefone: (016) 3416-4854 
Quarto single: R$ 240,00 
Quarto duplo: R$ 270,00 
Imposto: 2%  
Endereço: Av. São Carlos, 2690 - Centro, São Carlos - SP, 13560-
001 
Distância e tempo (de carro) da UFSCar: 2,7, 5 min 
 
Nome: Indaiá 
Telefone: (016) 3373-7575 
Quarto single: R$ 140,00 
Quarto duplo: R$ 160,00 
Imposto: 2% 
Endereço: R. Jacinto Favoreto, 782 - Jardim Lutfalla, São Carlos - 
SP, 13560-515 
Distância e tempo (de carro) da UFSCar: 2,7 km, 6 min 
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Nome: Ibis  
Telefone: (016) 2106-6500 
Quarto single: R$ 164,00 
Quarto duplo: R$ 164,00 
Endereço: R: Passeio dos Ipês, 140 - Parque Faber Castell II, São 
Carlos - SP, 13561-385 
Distância e tempo (de carro) da UFSCar: 
 
Nome: Hotel Dan Inn  
Telefone: (016) 3368-7070 
Quarto single: R$ 188,00 
Quarto duplo: R$ 188,00 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1250 - Vila Lutfalla, São Carlos - 
SP, 13570-390 
Distância e tempo (de carro) da UFSCar: 8,5 km, 9 min 

 

 

Os valores de todos os hotéis indicados na tabela são referentes a consulta no 

final do mês de maio, estão em reais, incluem farto café da manhã e banho 

privativo, além de estarem localizados num raio relativamente próximo à 

UFSCar. A reserva deve ser realizada diretamente no hotel. 

 

Informação importante: A organização chama a atenção de que os 

interessados façam sua reserva o mais rapidamente possível, pois nos dias 

seguintes ao XVII Seminário haverá um evento esportivo sociocultural dos 

estudantes em São Carlos que agremia milhares de pessoas, e já podem ser 

observadas restrições na oferta de vagas para acomodação em dias próximos 

ao nosso evento. Não deixem de avaliar as outras opções de estadia 

apresentadas na convocatória. 
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Outras opções de estadia 

 

• Alojamento Coletivo 

Para o alojamento coletivo foi reservada a estrutura de eventos da Paróquia da 

Igreja Santo Expedito que possui quartos para até seis pessoas (três beliches), 

banheiro privativo e com separação do ambiente da ducha e da privada no 

quarto. Cabem até 120 pessoas, com possibilidade de uso da copa. O valor por 

pessoa para os dois dias do evento é R$ 60,00 (sessenta reais). Essa opção não 

inclui café da manhã nem roupa de cama e banho. Interessados podem escrever 

para xviiseminarioprocoas@gmail.com.  

 

• Ecovila Tibá 

Outra possibilidade de alojamento coletivo é na Ecovila Tibá de São Carlos, 

distante 20 km da UFSCar e que possui cinco quartos com camas de solteiro e 

três quartos com cama de casal. Preços a combinar. Contato: (16) 98224-4022. 

 

• Repúblicas 

A comissão organizadora está realizando um levantamento de disponibilidade 

de vagas em repúblicas de estudantes e atualizará o site do evento com mais 

informações sobre essa possibilidade, lembrando que o espaço será 

compartilhado e que pode haver custos.  

 

 

 

 

Todas as novas informações estarão disponíveis no site do evento: 

https://www.numiecosol.ufscar.br/pt-br/pesquisa/xvii-seminario-internacional-

procoas 

 

mailto:xviiseminarioprocoas@gmail.com
https://www.numiecosol.ufscar.br/pt-br/pesquisa/xvii-seminario-internacional-procoas
https://www.numiecosol.ufscar.br/pt-br/pesquisa/xvii-seminario-internacional-procoas
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TÍTULO (DO RESUMO, EM NEGRITO, FONTE ARIAL, 12, MAIÚSCULAS) 

 

Autor 1, filiação institucional, email@email.com 

Autor 2, filiação institucional, email@email.com 

    (mais autores, se for o caso) 

GT (Número) - Nome 

 

Resumo (300 a 400 palavras): 

Asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh. Asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh. Asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh. Asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh. Asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh. 
Asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh asfggçlkjh 
asfggçlkjh asfggçlkjh. 
 
Palavras-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3; (se for o caso: Palavra 4; Palavra 5). 
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