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RETIFICAÇÃODO EDITALN'14/2021
ABERTUjIA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO REGULAR PAriA O PROCESSO DE SELEÇÃO DO

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃOEM TERRITÓRIO, AMBIENTE E SOCIEDADE 2021EDITAL CAPES/FAPESB N' 18/2020

VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE DOUTORADO 2021 TERCEIRO PERÍODO DE
INSCRIÇÃO

A REITORIA DA UNIVERSIDADE

CATÓLICA

toma público aos interessados a RETIFICAÇÃO

DO SALVADOR - UCSal, no uso de suasatribuições,

do EDITAL n' 14/202 1 para a abertura de inscrições para o

Processo de Seleção dos/as
candidatos/as - EDITAL CAPES DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DA PÕS GRADUAÇÃO (PDPG) PARCERIAS ESTRATÉGICAS NOS

ESTADOS - APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃOEMERGENTES E EM
CONSOLIDAÇÃOEM ÁREAS PRIORITÁRIAS NOS ESTADOS,ATRAVES DA FAPESB ao
Programa

de Pós-Graduação

em Território,

Ambiente

e Sociedade -- PPGTAS

- nos Cursos

de

Mestrado e Doutorado regulannenteaprovadopela CAPES/MEC,ficando definido o 3' período de
inscrições para o ingresso no Progratna, com 04 (QUATRO) VAGAS REMANESCENTES PARA

ALUNOS DO CURSO DE DOUTORADO E COM POSSIBILIDADE DE BOLSA CAPES.
exclusivamente por meio on/ílze e com redefinição das demais etapas do processo seletivo, com início das
aulas ainda no segundo semestre de 2021, tudo na forma deste Edital e das Nonnas Complementares que
venham a ser baixadas.

l.DOSOBJETIVOS
O curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Território,

Ambiente e Sociedade-

PPGTAS tem por objetivo criar competênciasacadêinicas, interdisciplinares e multisetoriais, contribuindo

para o avanço do conhecimentoteórico, metodológico e prático sobre questõesrelacionadasao
planeJamento,gestão e desenvolvimento do território urbano, rural e regional, e para a formação de
docentes, pesquisadorese profissionais qualificados, com pensamentocrítico e capazesde aduarde follna
socialmente e ambientalmente responsável e enganada,em setores e contextos institucionais variados.

2. DAS LINHAS DE PESQUISA E ÁREAS TEMÁTICAS
O Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade sela realizado com observância das seguintes linhas
de pesquisa, respeitadas as especificações relativas ao Projeto Avaliação Socioambiental Integrada da FIOL
- Ferrovia Integração Oeste Leste.
Linha 1 : Sociedade, política, história e cultura em dinâmicas territoriais e ambientais

Linha 2: Tecnologias, gestõesorganizacionais, sociais e planejalnento: desenvolvimento e conservaçãoda
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natureza

Os candidatos deverão explicitar a aderência do seu projeto à linha de pesquisa escolhida,
considerando as temáticas a seguir descritascom objetos empíricoslocalizados ein pelo menos um dos
domínios: Mata atlântica, Cegado e Caatinga na área de influência da FIOL

Ferrovia de Integração Oeste

Leste no Estado da Bahia (ver Anexo 1 - Localidades Prioritárias). Sugere-seque os proletos de teses
apresentem possibilidades propositivas.

Temáticas
1 - Comunidades, meio ambiente e território

esta temática contempla projetos críticos relativos às práticas

de extrativisino, levantamentode espéciesendêmicase raras; às práticas e conflitos territoriais, ein
comunidades rurais e urbanas, sobre agroecologia, sobre etnobiologia, sobre possibilidades em diferentes

escalas de negócios agropecuárias, agroindustriais, turismo, ecoturismo, serviços ambientais, postos de
trabalho, à concepção do tenninal portuário, cluster de atividades industriais e de serviços e criação de
zonaportuárialivre.
2 - Avaliação dos impactos sobre os ecossistemas e as dinâmicas sociodemográHicas e vulnerabilidade social

- esta temática contempla projetos relativos a mobilidades populacionais, conflitos de qualquer natureza

em Unidades de Conservação, dinâmicas panorâmicas e dinâmicas concentradaspassíveis de
georreferenciamentoe análisespor cartografia temática (analítica e de síntese),conflitos que incidam sobre
a produção de agrocombustíveis e conhecimentos tradicionais.
3 - Estudos reprodutivos e de conservação de espécies ameaçadas- esta temática contempla projetos
relacionados aos estudos reprodutivos e de conservação, considerando estratégias de propagação,
fenológicos da floração, ofertas de recursos, interação entre espécies endémicas ou ameaçadasde extinção,
bem como estudosrelacionadosàs estratégiasde conservação//z sifz{, o/?Jarra ou ex s/fu, incluindo em
bancos de gem)oplasma in vivo, ín vífro ou criopreservação.

4 - Levantamentoflorístico e faunístico no entorno da FIOL

essatemática contemplaos inventários

florísticos e faunísticos como registro e cometade espéciesocorrentes no entorno da FIOL, acrescentando
dados sobre modelos de distribuição e padrão de ocorrência das espécies,subsidiando,dessaforma, a
compreensão biogeográÊica de uin bioma e trabalhos de conservação.

5 - Diversidade genética, morfológica e molecular - esta temática contempla projetos relacionados o estudo

da diversidade e genética de populações, a partir de abordagens moleculares e morfoHisiológica, de espécies

ameaçadasde extinção ou que tenham potencial de uso direto ou futuro e que se encontrem no entomo da

FIOL
Parágrafo único: Os (as) docentes com as respectivas vagas pala orientação de projetos estão apresentadas

noANEXOll.
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3.1. Poderão candidatar-se ao Processo de Seleção para o curso de Doutorado em Território,

Ambiente

e Sociedade portadores de diploma de graduação plena ou tecnológica, além do Diploma de Mestrado,
devidamente registrado na ronda autorizada pelo Ministério da Educação do Governo do Brasil ou pelas
Universidades que o emitirem, nos ternos do art. 48 da Lei 9.394, de 20/12/1996, ou, excepcionalmente,
ata de Defesa de Mestrado ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, emitida
pelainstituição.
3.2. As inscrições serão realizadas pela INTERNET,

através do xffe: bl1]2:1l1lDQQsfbtQ:yç$êJ:br/stricto-sensu.

Após a efetivação da inscrição e pagamento da taxa o(a) candidato (a) deverá ENVIAR PARA O E-MAIL

matricula.strictosç11$11@!4ç$111:b.,
a documentaçãoconstantenos itens 3.3.1 ao 3.4, em PDF, de forma
separada eidentificada.
3.3 . Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação

3.3.1. Cópia do diploma de graduaçãoplena ou de graduação tecnológica, reconhecida pelo MEC, ou
declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, emitida
pela instituição. O(A) candidato(a) aprovado(a) perderá o direito à vaga se, na data da matrícula, não
apresentar documento de conclusão em período de validade ou o diploma de graduação plena ou de
graduação tecnológica, reconllecido pelo MEC.

3.3.1. 1. Cópia do histórico escolar do curso de graduaçãoplena ou de graduação tecnológica;
3.3. 1.2. Cópia do diploma de Mestrado, obtido ein curso reconhecido pela CAPES/MEC devidamente
registrado, convalidado e/ou de universidade estrangeira a critério da comissão de seleção,ou ata de
Defesa de Mestrado ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão do curso, emitida
pela instituição. O(A)candidato(a) aprovado(a) perderá o direito à vaga se, na data da matrícula, não
apresentaro diploma de Mestrado reconhecido pelo MEC/CAPES.
3.3.1.3. Cópia do histórico escolar do curso de Mestrado;
3.3.2. Cópia do Registro Geral de Identificação/RG;
3.3.3. Cópia do CPF caso não conste no documento de identidade;

3.3.4. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 270,00 (duzentos e setentareais);
3.3.5. 01 (uma) foto recente 3x4;
3.3.6. Cubículo lattes, gerado na plataforma LATTES do CNPq (http://lattes.cnpq.br)
3.3.7. Prometoindicando o tema de pesquisa(rigorosamente como indicado no modelo disponibilizado no
síre). O(A) candidato(a) deverá enviar duas cópias do projeto, sendo apenas uma delas identiHlcada com o
nome do(a) autor(a). O texto deve observar as normas vigentes na ABNT e seguir o formato sugerido pelo
T
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Programa. O(A) candidato(a) deverá atentar para o nível de qualidade acadêmica da súmula do seu projeto,
requisito ftlndamental à seleçãopara ingresso no Programa;

3.3.8. O Projeto de Doutorado deverá conter de modo explícito a tesea ser defendida, e evidenciar o nível
de maturidade acadêmica-cientíÊlca do (a) seu autor(a);
3.3.9. Memorial atualizado. Este itens deve constar como uma seção no projeto;
3.3. 10. 01 (uma) via do resumo da dissertação de Mestrado
3.3 . 1 1. O(A) candidato(a) deverá identificar entre os docentes e suas respectivas áreas de pesquisa aqueles

a que seu prometotenha aderência. Deve, assim, buscar e indicar junto ao corpo docente do programa
aqueles que possuam trajetórias acadêmícas de pesquisa a que seu projeto se relacione. Sugere-se
fortemente
que o docente sda
contatado
através do
e-mail
disponível
no site
http://noosfero.ucs41:blZ$!!içlQ $çll$g, a fím de que considere o interesse na orientação do(a) candidato(a)
naquela pesquisa, conforme limite de vagas para orientação por docente (ANEXO TT).O(A) candidato(a)
deverá sugerir o nome dc pelo menos dois prováveis orientadores. O colegiado do Programa decidirá o(a)
orientador(a) a partir dessasindicações no cômputo de vagas;

3.4. As pessoascom necessidadesespeciaisinscritas no processoseletivo serão asseguradascondições
adequadas para a sua participação. Para que isso possa acontecer, necessário se faz que o(a) candidato(a)
envie un] e-mail para matricula.strictosensl!@llçsal

br, informando quais recursos se fazem necessários

para sua participação no processoseletivo, até a data prevista para encerramentoda inscrição. O(a)
candidato(a) com necessidadesespeciais precisará apresentar no ato da inscrição, além da documentação
prevista no item 3.3., laudo médico atestando sua deficiência.

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do Programa e pela
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação.

5. DA HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Seleção encaminhará ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação o resultado para a
homologação dos pedidos de inscrição formulados no período estabelecido,sendo indeferidos aqueles que
não atenderem às disposições deste Edital e das Nonnas Complementares que venham a se] baixadas.

5.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG publicará, no safe
b!!pt1l/IDoo$&ro.ucsal.br/stricto-sensu,
ato homologatório dos pedidos de inscrição que tenham cumprido
com os requisitos exigidos por esteedital.
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6.DASVAGAS
Fica estabelecido o número máximo de 04 (QUATRO) VAGAS REMANESCENTES para o pulso de
Doutorado eln Território, Ambiente e Sociedade que terá início das aulas aillda no segtmdo semestre de

2021.O EDITAL CAPES/FAPESB
PliEVÊ BOLSA CAPESPARA OS SELECIONADOS,que
deverão cumprir todas as exigências da agência e o tempo de 3 (três) anos para a conclusão do curso de
doutorado.

Todas as atividades acadêmicas do curso (exceto disciplinas optativas curvadas em outros programas)
acontecerão no Campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador, sito na Av. Prof. Pinto de
Aguçar, n' 2589, CEP: 41.740-090, Salvador, Bahia, com a possibilidade de oferecimento de disciplinas

em formato virtual, as quais serão providas com estrita observânciadeste Edital e das Nomlas
Complementares que venham a ser baixadas. O regime de aulas para a tumba ingressante no segundo
semestre de 2021 , ocorrendo sempre de segunda à sexta feira, com aulas nos rumos vespertino c matutino.

7.DOPROCESSODESEI.EÇÃO
O Processo de Seleção constará de 01 (uma) fase eliminatória e classiHtcatória (com duas avaliações) - para
provimento de vaga.
7.1 A primeira avaliação compreenderá
7.1.1. A avaliação do prometode pesquisa, avaliado por dois docentes. Ao prometoserá atribuído peso 4
(quatro).

7.2 A segunda avaliação do Processo Seletivo compreenderá realização de entrevista individual dos(as)

candidatos(as),
versandosobreo prometode pesquisae memorial, com destaqueao referencialteórico
utilizado, elementosdo Currículo Lattes, interessesdeümidospara pesquisae motivos com intenção de
opção pelo Programa, tendo esta avaliação, peso 6 (seis).

7.2.1 Devido ao isolamento social decorrente da COVID-19, as entrevistas serão realizadas de
modo virtual utilizando o Goog/eMbef. O /im# para as entrevistas será enviado a cada candidato
por e-mail (endereço de e-mail informado no cadastro na inscrição online).
7.3 A nota mínima da média das2 (duas) avaliações é 7,0 (sete)

7.4 A média final será calculada, de acordo com a seguinte formula

MF

anotad&Jl3v8liação x 4)J (Nota da 2' avaliaçãox 61

10

7.5 Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à classificação no processo seletivo, pela
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ordem decrescente das médias Hlnaispor eles obtidas, até o limite de vagas estabelecido, confomle indicado
neste Edital.
7.6 Para desempate dos candidatos(as) no processo classiülcatório de que trata o item precedente, serão
adotados, pela ordem, os seguintes critérios:

7.6.1 Maior média na segundaavaliação (entrevista)
7.7 As notas dos projetos de pesquisade doutorado serão atribuídas segundo itens 7. 1 a 7.6. 1 desteEdital
7.8 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação divulgará no safe http://noosfero.ucsal.br/stricto
sensu/noticias/processos-seletivos o resultado Êtnal classiHicatório conforme item 8.
7.9 Tendo em vista a atribuição dos orientadores aos candidatos selecionados, a Comissão de Seleção

encaminhará ao Colegiado do PPGTAS a lista dos candidatos selecionadospara que proceda a análise da
aderênciatemática do ploleto às linhas de pesquisa do Programa, à capacidadede orientação e à afinidade
com a temática proposta pelo(a) candidato(a).
7. 10 A prova de língua estrangeirapode ser realizada, posteriormente (ATE O TERCEIRO

SEMESTRE

CURSADO) ou comprovada via entrega, de comprovante de proficiência instrumental em língua
estrangeiradevidamente autenticado por instituições certificadoras (Inglês: TOEFL ou IELTS; Espanhol:
DELE; e Francês: DELF, DALF ou TCF). Para candidatos/as estrangeiros/as será cobrado o teste de
proficiência

eln

língua

porhguesa,

o

CELP/Bus

(ver

em

httpi1l/pç!!çp!:inçp:gQy:bli/êççç$

internacionais/celDebras).

7. 11 A prova de língua estrangeira (inglês, espanhol ou úancês), constituir-se-á de tradução livre de un]
texto sobre a temática do curso, sendo pennitido o uso de dicionário impresso. Nesta fase, o candidato ao
doutorado realizará 2 (duas) provas referentes às duas línguas estrangeirasescolhidas, observado o critério
de um texto de até 2 (duas) páginas sobre a temática do curso para cada língua em exame, com duração de
até 4 (quatro) horas para ambas as provas, sendo a média mínima 7,0 (sete), pala aprovação.

8. DO CRONOGRAMA
As inscrições, provas, entrevistas e demais procedimentos até o início das aulas serão realizados de acordo
com o seguinte cronograma:

Data

Horários

Até 23/08/21

Inscrição para seleção de
doutorandos.

(segunda-feira)

25/08/2]

Atividades

Até às 18h.

Publicação de ato homologatório dos

K
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(quarta-feira)
26/08/21

(quinta-feira)
26/08/2]

pedidos de inscrição.

08:30às 11:30h.

Entrevistas individuais realizadas via

3oogle Meet.
Reunião da comissão de seleção com o

As 14:00h

(quinta-feira)

colegiada do curso para a definição do
resultado ülnal.
Divulgação do resultado final, em

26/08/2]

Até às 18h.

(quinta-feira)

ordem de classificação, no s/fe
httD ://noos fera .ucsal. br/stricto

sensu/noticias/processos-seletivos
Prazo para interposição de recurso à

28/08/202]

Até às 23h59min

(sábado)

Pró-reitora de Pesquisa e PósGraduação relativa ao resultado do
processo seletivo, via e-mail
matricula.strictosensu(@ucsal.br

30/08/21

08:30h.às 12h.

(segunda-feira)

Reunião da Comissão de Seleção para
análise dos recursos e
encaminhamento dos pareceres à Próreitora de Pesquisa e Pós-Graduação.
Publicação de Ato sobre recursos

30/08/2]
(segunda-feira)

Até às 18h

interpostos e homologação do resultado
final do Processo de Seleção, com seu
consequente
encerramento na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

02 e 03/09/2]
(quinta a sexta-feira)

Segundo semestre de 2021

Matrícula dos 04 (quaho) primeiros
classificados na seleção para o
doutorado.
Início das aulas.

8.1. E de responsabilidade do candidato informar-se sobre o dia, o horário e o local de todas as etapas do
processo seletivo que exijam sua presença, ãisica ou virtualmente.
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9.DACLASSIFICAÇÃOECONVOCAÇÃO
Os(As) candidatos(as)serão classificados na fonna do item 7.5 deste Edital e convocados na estrita ordem
de classificação até o preenchimento das vagas remanescentes estabelecidas.

9.1. Os(As) candidatos(as)classificados(as) e não convocados para a matrícula do semestreinicial do curso
poderão ser convocados para matrícula até o início das aulas do semestre corrente, ein caso de eventual
desistência.
9.2. Os recursos interpostos contra a classificação serão analisados pela Comissão cie Seleção, desde que
apresentados dentro do prazo de até 48 horas da divulgação dos resultados.

9.3. A Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãosubmeteráà homologação da Reitora o resultado
classiüícatório final após a decisão dos recursos, se houver.
9.4. Quando houver disponibilidade de bolsas de estudo concedidas pelas agências de fomento e que devem

ser utilizadas para pagamentodo curso, estas serão apenas oferecidas em número exato àquele
disponibilizado e para alunos regularmente aprovados e matriculados, e seguindo rigorosamente a ordem

de classificaçãodesta seleção,sendoeste o único critério de concessãode bolsa, NA:Q SENDO
PERMITIDA A ADESÃO PARA CANDIDATOS(AS) QUK POSSUAM QUALQUER TIPO DE
VÍNCULO EMPREGAT[C[O. OU QUALQUER T]PO DE ]iENDA COMPROVADA NO ATO DA
CANDIDATURA. As bolsas que porvenütra soam disponibilizadas, apenaspoderão ser solicitadas por
candidatos(as) aprovados(as) no mesmo semestre e atendendo o Edital especíHtcoda agência de fomento.

10.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
10.1 Para a realização do curso do Progratna de Pós-Graduaçãode que trata este Edital o(a) candidato(a)
c[assiülcado(a)firmara, no ato da matrícu]a, na condição de CONT]R.ATANTE, com a Universidade, como
CONT]R.ATADA, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, comprometendo-se pelo pagamento das
parcelas que implicam o seu respectivo curso.

l0.2 0(A) candidato(a) classificado(a) no processo seletivo para ingresso no Doutorado, objeto deste

Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinaturado Contrato de

Prestaçãode Serviços

Educacionais, através do qual compromete-se a pagar 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas

de R$ 2.267,00 (dois mil, duzentos e sessellta e sete reais), devendo ser reajustadas na forma da legislação
correlata.
Parágrafo único. O pagatnento da primeira parcela será realizado no ato da matrícula, por meio de Cartão

de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela Universidade ou boleto bancário, realizados de fonna
online no portaldo aluno.

l0.3. O(A) aluno(a) que não apresentara sua tese no prazo de 36 mesesprevisto para conclusão do
Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade contados a partir do início das aulas, e que tenlla seu prazo
de conclusão prorrogado pelo Colegiado por até seis meses, nos termos estabelecidosno regulamento do
8
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Doutorado, ficará com a obrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o Hínal da defesa, no valor

de R$2.267,00 (dois mil, duzentos e sessentae sete reais). O não cumprimento do prazo para conclusão
acarretaráno desligamento automático do programa.
l0.4. O(A) aluno(a) matriculado(a) no Doutorado se obriga a realizar suamatrícula acadêinica e financeira
a cada semestre,não podendo renova-la se houver inadimplelnento de qualquer mensalidade no semestre
e/ou débitos anteriores.

ll.DASDISPOSIÇÕESGEltAIS
A Reitoria da Universidade poderá publicar Edital Complementar que venha a ser necessário à regular
implantação e funcionamento qualitativo do curso de Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade,
inclusive no que conceme à ampliação de vagas e ao provimento de vagas remanescentesde alunos
regulares.

11.1. Vagas, por disciplina optativa, ainda existentesapós a matrícula no curso dc Doutorado em
Território, Ambiente e Sociedade, cujo processo seletivo estáregulamentado por esteEdital, poderão ser
preenchidas por ALUNOS ESPECIAIS, após o encerramento das matrículas dos classiHlcados.
11.2. Os(As) candidatos(as) reprovados(as) e/ou não classificados(as) deverão retirar os documentos
entregues no ato da inscrição, no prazo máximo de até 60 dias, após o encerramento do processo seletivo.
Transcorrido esteperíodo, toda documentaçãoserá destntída.

12. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão submetidos à decisão da Reitoria da Universidade

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador,09 de agosto de 2021
)'

'g; ..:.-.='+

.'' #ê@ '.
Prof.' Dr.' Silvana Sá de Carvalho

Reitora
d'Í T.o'Í*

9

3
=:

:=

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
REITORIA

ANEXOI
LOCALIDADESPRIORITÁRIAS

Localidade 1 -- Lagoa Encantada (Entre ltacaré, Uiuçuca e Ilhéus) -- Mata Atlântica e Unidade Estadual do

Candura.
Localidade 2 -- Região de Jequié (Ecótono de Mata Atlântica e Caatinga).

Localidade 3 -- Região de Caetité (Caatinga com Campo Rupestre).
Localidade 4 Unidade de Conservaçãoda Será dos Montes Altos (Cidades de SebastiãoLaranjeiras e
Palmas de Monte Alto) (Cerrado e Gerais).
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ANEXOll

LINHADE

NUMERO DE

PESQUISA

VAGA

Prof. Dr. Amilcar Baiardi

Linha2

3 vagas

Prof. Dr. André Portella

Linhal

l vaga

Linha2

2 vagas

Prosa.Dra. Cristina Mana
Mlacêdode Alencar

Linhas

2 vagas

Prosa.Dra. Débora CartelLuz da

Linha ]

l vagas

Prof. Dr. José Rodrigues de Souza
Filho

Linha2

l vaga

Prata. Dra. Laila Nazem Mourad

Linha

l vaga

Prosa.Dra. Mama Pirajá Salva

Linha2

3 vagas

Prof. Dr. Manual Vitor Gonçalves

Linhas l e 2

l vaga

Prosa.Dra. Maya Constante Manzl
Delaporte

Linha l

l vaga

Prof. Dr. Moacir Tinoco

Linha 2

2 vagas

Prosa.Dra. Silvana Sá de Carvalho

Linhasl e 2

2 vagas

DOCENTE

Prosa.Dra. Cristina Mana Dacach
FemandezMarcha

Porciúncula
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