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Apresentação
O CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E
HUMANIDADES (CONINTER) promovido pela ANINTER - SH – Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa Interdisciplinar em Sociais e Humanidades, é o encontro de pesquisa da área
interdisciplinar câmaras I e II – Desenvolvimento & Políticas Públicas e Sociais e humanidades.
Realiza-se desde o ano de 2012, congregando pesquisadores da área das ciências humanas e sociais
com o objetivo de socializar a produção teórica no campo e fortalecer os programas de pós-graduação
interdisciplinares do Brasil.
O VI CONINTER será organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos,
Cidadania e Políticas Públicas (PPGDH) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
O último CONINTER ocorreu em Brasília, no período de 22 a 25 de novembro de 2016, sob
a temática “Desenvolvimento, Democracia e Interdisciplinaridade”, contou com 250 trabalhos e foi
realizado na Universidade de Brasília.
No último dia da realização do evento, a cidade de João Pessoa foi escolhida para sediar o
CONINTER 2017. A Instituição promotora é a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA através
do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas PPGDH/CCHLA/UFPB em parceria com os programas interdisciplinares de Direitos Humanos da
UFPE, UFG, PUC-PR e UnB.
Vale ressaltar que o CONINTER vem se mostrando como o principal instrumento de
divulgação e intercâmbio entre pesquisadores das áreas sociais e humanidades, reunidos em torno de
temáticas complexas, tendo a interdisciplinaridade como eixo de condução e direcionamento de suas
investigações. O CONINTER se configura como um Evento internacional pela abrangência e
participação de pesquisadores de todas as regiões brasileiras, além de pesquisadores internacionais,
fato comprovado a partir da ampliação do número de trabalhos apresentados, os quais são
sistematizados e publicados em anais eletrônicos.
Desde 2012, a ANINTER-SH organizou 5 congressos internacionais discutindo estudos
interdisciplinares.
O CONINTER 1 teve como tema “Perspectivas e Desafios da Interdisciplinaridade” e foi
realizado na Universidade Federal Fluminense contando com 18 grupos de trabalho e mais de 500
trabalhos inscritos;
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O CONINTER 2 “Globalização e Interdisciplinaridade” foi realizado na Universidade
Federal de Minas Gerais e contou com 17 grupos de trabalho e cerca de 700 trabalhos inscritos;
O CONINTER 3 sob o tema “Interdisciplinaridade e Movimentos Sociais” foi realizado na
Universidade Católica de Salvador e contou com 21 grupos de trabalho, também com cerca de 700
trabalhos e
O CONINTER 4 com o tema “Fronteiras e Integração – Estudos Interdisciplinares na América
Latina” foi realizado em Foz do Iguaçu pelas universidades UNILA, Unioeste e Unespar, o qual
contou com 27 grupos de trabalho.
O CONINTER 5, sob a temática “Desenvolvimento, Democracia e Interdisciplinaridade”
contou com 250 trabalhos e foi realizado na Universidade de Brasília.

Justificativa
A realização do VI CONINTER se justifica pela necessidade de fortalecimento dos Programas
de Pós-Graduação da área interdisciplinar na medida em que se propõe a discutir as questões relativas
à produção universitária brasileira e latino-americana ainda como consumidora de teorias
estrangeiras, em especial o aporte europeu e norte-americano face aos processos decoloniais. A
ampliação da perspectiva interdisciplinar aponta também para a criação de novas epistemologias e
para o reforço da empiria, ambos campos em que a novidade das pesquisas implica em criar e elaborar
métodos e análises, e não mais simplesmente importar referenciais.
Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares, além de formar pesquisadores, mestres e
doutores, realiza nacional e localmente Programas de Iniciação Científica e Iniciação Científica EM,
abrangendo pesquisadores em formação nos cursos de graduação e ensino médio e favorecendo o
aprofundamento das questões relativas às temáticas nacionais, regionais e locais, permitindo a
socialização das produções dos pesquisadores.
O tema central do VI CONINTER: Epistemologias não coloniais e os desafios da
construção do conhecimento interdisciplinar justifica-se pela atualidade e relevância frente aos
desafios postos pela realidade social latino-americana vigente. Durante o evento, pesquisadores de
toda a América Latina, vinculados aos Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares, reunir-se-ão
para discutir, debater, refletir e propor alternativas para o necessário aprofundamento da análise do
quadro educacional e social como forma de enfrentamento dos grandes desafios colocados pelo atual
quadro de exclusão social e educacional na América Latina.

Objetivo Geral
O objetivo geral do VI CONINTER é promover espaços de comunicação, socialização e
intercâmbio das pesquisas científicas e experiências acadêmicas entre pesquisadores e pósgraduandos das áreas sociais e humanas que desenvolvem pesquisas de natureza interdisciplinar.
Visa, assim, o fortalecimento dos programas de pós-graduação interdisciplinares, da pesquisa e da
produção intelectual voltada para as áreas sociais e humanas.
Objetivos Específicos


Socializar os resultados das pesquisas de pesquisadores docentes e discentes dos Programas
de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e Humanidades;
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Analisar e discutir referenciais teóricos e metodológicos decoloniais relacionados às temáticas
de pesquisa contempladas nos Grupos de Trabalho;
Articular redes de pesquisadores latino-americanos sobre as temáticas de pesquisas
desenvolvidas pelos Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares
Fomentar a discussão de políticas de pós-graduação e pesquisa e de estratégias das melhorias
de condições de desenvolvimento acadêmico-científico da América Latina;
Promover condições nacionais e internacionais de intercâmbio de produção científica nas
diversas áreas da pesquisa interdisciplinar em sociais e humanidades;

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO VI CONINTER
1. COMISSÃO ORGANIZADORA
Instituição Organizadora:
Universidade Federal da Paraíba, através do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos,
Cidadania e Políticas Públicas
Comissão Executiva:
Coordenação Geral:
Profa. Dra. Adelaide Alves Dias – adelaide.ufpb@gmail.com
Coordenação Adjunta
Prof. Dr. Gustavo Barbosa de Mesquita Batista – gustavobm.batista@gmail.com
Profa. Dra. Rita de Cassia Cavalcanti Porto – rccporto@gmail.com
Prof. Dr. Elio Chaves Flores – eliochavesflores@gmail.com
Comitê Organizador:
Diretoria da ANINTER – SH
Comissão Científica
Airton dos Reis Pereira - UNIFESSPA
Alba Valéria Santos Simon - UFF
Álvaro de Oliveira D'Antona - UNICAMP
Ana Keila Pinezi - UFABC
Ana Maria Motta Ribeiro - UFF
Andréa Hentz de Mello - UNIFESSPA
Carla Appollinario de Castro - UFF
Delton Ricardo Soares Meirelles - UFF
Denise Rosana da Silva Moraes - UNIOESTE
Doriana Daroit - UNB
Eder Fernandes Monica - UFF
Edma do Socorro Silva Moreira
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Edson Alvisi Neves - UFF
Eduardo Marandola Jr.- UNICAMP
Eliana Crispim Franca Luquetti - UENF
Eliane Maria Ribeiro da Silva - UNIFESSPA
Elio Chaves Flores - UFPB
Elton Dias Xavier - UNIMONTES
Estevão Martins Palitot - UFPB
Fernanda Castro Manhães - UENF
Fernando Cezar Bezerra de Andrade - UFPB
Fernando José Martins - UNIOESTE
Geraldo Roberto Timóteo - UENF
Gilmar Ribeiro dos Santos - UNIMONTES
Giuseppe Tosi - UFPB
Glaucia Regina Vianna - UNIRIO
Gláucia Trinchão - UEFS
Glenda Cristina Valim de Melo - UNIRIO
Gustavo Barbosa de Mesquita Batista - UFPB
Jerônimo da Silva e Silva - UNIFESSPA
João Batista de Almeida Costa - UNIMONTES
João da Cruz Gonçalves Neto – UFG
Leandro Garcia Pinho - UENF
Leila Beatriz Ribeiro - UNIRIO
Lobélia da Silva Faceira - UNIRIO
Lucia de Fatima Guerra Ferreira - UFPB
Luciana de Oliveira Dias - UFG
Luziana Ramalho Ribeiro - UFPB
Marconi Jose Pimentel Pequeno - UFPB
Marcus Fabiano Goncalves da Silva – UFF
Maria Cecília Barreto Amorin Pilla – PUC/PR
Maria da Luz Alves Ferreira - UNIMONTES
Maria de Fatima Ferreira Rodrigues - UFPB
Maria de Fátima Rodrigues Makicuhi - UNB
Maria de Nazaré Tavares Zenaide - UFPB
Maria Elena Pires-Santos - UNIOESTE
Maria Elizete Guimaraes Carvalho - UFPB
Maria Helena Souza Ide - UNIMONTES
Mauro Cardoso Simões - UNICAMP
Menelick de Carvalho Neto - UNB
Michele Cunha – UFG
Nadir Francisca Santana de Nogueira - UENF
Nair Heloisa Bicalho de Sousa - UNB
Napoleão Miranda - UFF
Peter Schulz - UNICAMP
Regina Coeli Machado e Silva - UNIOESTE
Ricardo Barbosa de Lima – UFG
Rita de Cassia Cavalcanti Porto - UFPB
Roberto Donato da Silva Junior - UNICAMP
Rodrigo Freire de Carvalho e Silva - UFPB
Rosa Maria Godoy Silveira - UFPB
Rosalee Santos Crespo Istoe - UENF
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Samuel Klauck - UNIOESTE
Sandra Francisca Bezerra Gemma - UNICAMP
Sergio Luiz Pereira da Silva - UNIRIO
Shirlena Campos de Souza Amaral - UENF
Silvia Alicia Martínez - UENF
Simonne Teixeira - UENF
Teresa Peixoto Faria - UENF
Timothy Denis Ireland - UFPB
Vanessa Maria de Castro - UNB
Vilma de Fátima Machado – UFG
Wilson Madeira Filho – UFF

2. ATIVIDADES, FLUXO DE AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
O VI CONINTER terá uma programação que incluirá uma conferência de abertura, mesas
redondas, sessões de comunicação oral, minicursos, simpósios de grupos de pesquisa, seminário de
coordenadores de pós-graduação, lançamentos de livros e Assembleia da ANINTER.
2.1 - Conferência de Abertura
Proferida por um pesquisador estrangeiro, de uma Universidade Latino-americana, com base
na relevância de suas contribuições teórico-metodológicas para a temática central do evento,
valorizando-se o intercâmbio com a perspectiva teórico decolonial e as possibilidades de construção
de redes de pesquisa com vistas à internacionalização de programas de pós-graduação da área
interdisciplinar.
2.2 -Mesas Temáticas
Nesta modalidade, três a quatro participantes, de duas ou mais instituições, discutem um
mesmo tema sob diferentes e mesmo divergentes perspectivas, a fim de promover o debate entre os
próprios participantes e entre os participantes e o público.
2.3 – Sessões de Comunicação Oral nos GTs
Serão aceitos como trabalhos, nessa modalidade, os ensaios (distintos de revisão de literatura) e as
pesquisas com conclusões parciais ou finais, abordando temáticas novas ou já estabelecidas na área
interdisciplinar – sociais e humanidades, que evidenciem elaboração teórica e rigor conceitual na
análise, vinculados a um dos Grupos de Trabalhos do VI CONINTER. Não serão aceitos textos que
se restrinjam a relatos de experiências.
Abaixo, listamos os GTs que integram o VI CONINTER:
GT: 1 - Ciências Sociais, Literaturas e Artes
GT: 2 - Estudos de Gênero, Sexualidades e Corporalidades
GT: 3 - O Futuro da Sexualidade a Partir do Direito
GT: 4 - Antirracismo e Sociedade
GT: 5 - Educação, Diversidade e Políticas de Afirmação
GT: 6 - Religião, Direitos Humanos e Cidadania no Brasil
GT: 7 - Conflitos Socioambientais
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GT: 8 - Conservação da Natureza, Conflitos Ambientais e Comunidades Tradicionais
GT: 9 - Cultura Religiosa, Luta de Classes e Conflitos Territoriais
GT: 10 - Informação, Educação e Tecnologias
GT: 11 - Interdisciplinaridade, Educação, Inclusão Social e Tecnologias Assistivas
GT: 12 - Língua e Discurso: Aproximações Interdisciplinares
GT: 13 - Políticas Educacionais e Formação Docente na Atual Conjuntura
GT: 14 - Formação de Professores (As) e Interdisciplinaridade
GT: 15 - Memória, Narrativas e Discursos
GT: 16 - Memória e Patrimônio
GT: 17 - Memórias Imateriais: Literaturas, Artes, Políticas
GT: 18 - Educação, Memória e História
GT: 19 - Família e Gerações: Dinâmicas Contemporâneas
GT: 20 - Comunicação, Arte e Cidade
GT: 21 - Direito Constitucional Latino Americano e Cidadania: Descolonização dos Direitos
Humanos e Refundação da Democracia Participativa na América Latina
GT: 22 - Mediações, Justiça Restaurativa e Diferentes Formas de Administração de Conflitos
GT: 23 - Ética e Justiça
GT: 24 - Desenvolvimento, Inovação no Setor Público e Instrumentos de Gestão
GT: 25 - Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
GT: 26 - Interesse Público e Atividade Econômica no Direito à Cidade
GT: 27 - Cultura e Desenvolvimento
GT: 28 - Trabalho, Educação, Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local
GT: 29 - Economias e Trabalho
GT: 30 - População, Território e Vulnerabilidade: Desafios Teóricos e Metodológicos na Construção
Interdisciplinar
GT: 31 – Cultura e Educação em Direitos Humanos
GT: 32 – Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos
Os GTs poderão sofrer reagrupamentos em função do fluxo de trabalhos encaminhados para
a apresentação e aprovados pelo Comitê Científico.
Os coordenadores das sessões dos GTs e os respectivos relatores deverão receber orientações
sobre os procedimentos necessários para a realização de suas atividades.
2.4 – Minicursos
Serão aceitos como minicursos propostas de desenvolvimento didático, em dois dias, de
assunto relevante e associado às temáticas dos GTs. As atividades dos dois dias deverão estar
intimamente articuladas. Um minicurso não deve ser visto, então, como o somatório de duas palestras.
2.5 – Simpósios de Grupos de Pesquisa
Essa modalidade é apropriada para grupos de pesquisa, entre os associados da ANINTER,
que possuem algum intercâmbio ou interlocução ou que desejam estabelecê-los no congresso. Os
participantes - de três a quatro grupos, de duas ou mais instituições - apresentam contribuições
complementares sobre um mesmo tema. Os Simpósios acontecerão nos dias que antecedem o
Congresso propriamente dito, ou seja, dias 31 de outubro e 1 de novembro de 2017.
2.6 - Seminário de Coordenadores de PPGs
Visa discutir experiências, desafios e promover o intercâmbio entre os PPGs da área.
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2.7 – Lançamento de livros
O lançamento de livros é reservado apenas aos participantes inscritos no VI
CONINTER. Poderão ser inscritos livros publicados em 2015/2016/2017, com temáticas afins ao
tema geral do congresso.
As propostas de lançamento devem ser enviadas através para o e-mail:
contato@viconinter.com.br. O autor deverá se inscrever no evento e submeter a proposta de
lançamento de livro até o dia 08/09/2017.
Para a composição da proposta, o autor deverá fornecer as seguintes informações:
Título do livro
Editora
Nome dos autores
Data de publicação
Imagem da capa digitalizada (No formato JPEG)
Breve resumo
RESPONSABILIDADES DO AUTOR: Os autores que tiverem proposta de lançamento aprovada
deverão estar presentes no evento para a participação na exposição, na hora e local determinado pela
Organização do Evento.
O autor será responsável pelo transporte dos livros até o local do evento, a acomodação dos mesmos
no local previamente estipulado pela organização do VI CONINTER e também pela retirada do
material ao término da atividade.
Deverá permanecer no local junto aos livros durante toda a atividade para interação com os demais
participantes do evento.
A comercialização dos livros é de responsabilidade do autor, podendo ele contar com o suporte de
um livreiro ou editor, desde que a empresa esteja participando do VI CONINTER como expositor.
ESTRUTURA: O evento disponibilizará:
Horário para o lançamento de livros em sua programação;
01 mesa com 01 cadeira para a exposição dos livros;
Placa de identificação com nome do livro e nome do autor.
2.8 – Assembleia da ANINTER
Destinada aos associados da ANINTER, acontecerá durante o evento em dia e horário
disponibilizados pela Comissão Organizadora
2.9 – Fórum de Editores de Periódicos Científicos da área Interdisciplinar em Sociais e
Humanidades
Destinado a reunir editores das revistas cientificas com o objetivo de debater os desafios e
perspectivas com vistas a potencializar o conjunto de publicações da área.
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3. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO VI CONINTER
3.1 - Aspectos gerais:
No processo de submissão, os autores serão solicitados a explicitar a modalidade de trabalho
a que se refere o resumo. Cada autor poderá inscrever, no máximo, 2 (dois) trabalhos sob sua
responsabilidade. Como co-autor, no entanto, poderá constar em quantidade ilimitada de trabalhos.
A submissão se dará de acordo com as seguintes normas:
- Para simpósios e mesas temáticas: Resumo da proposta, com até 500 palavras, seguido do resumo
estendido de cada um dos trabalhos que integram a atividade, com até 1000
palavras, excluindo bibliografia.
No caso das mesas temáticas convidadas, será necessário mencionar que o trabalho proposto foi
convite da Comissão Organizadora do evento.
- Para comunicação oral: resumo estendido, com até 1000 palavras, excluindo bibliografia.
- Para Minicurso: será necessário anexar dois arquivos: 1º arquivo: Currículo do(s) autor(es).
Sugere-se a inserção do currículo resumido da plataforma lattes, contendo os dados: Formação
Acadêmica, Atuação Profissional e Produção Acadêmica. 2º arquivo: Proposta do minicurso,
contendo: título, docente(s) responsável (eis), ementa, objetivo, metodologia/avaliação, referências
bibliográficas. Não é necessário apresentar cronograma/detalhamento do minicurso. No arquivo
“proposta do minicurso”, um pequeno cabeçalho deve ser apresentado logo acima do texto, contendo
os seguintes itens:
a) Título do Minicurso
b) Nome do autor, seguido da sigla da Instituição (somente letras)
c) Nome (s) do coautor(es) seguido (s) da sigla da(s) instituição(es)
d) Agência ou Instituição Financiadora – sigla da Agência ou Instituição (somente letras)
(quando houver).
OBSERVAÇÕES:
1 - Propostas que não atendam às especificações acima serão automaticamente excluídas;
2 - O resultado quanto à aceitação ou recusa dos resumos será disponibilizado no site do Congresso
até o dia 14/08/2017;
3 - O(s) autor(es) que tiverem seus resumos ACEITOS deverão apresentar o trabalho completo até
o dia 15/09/2017, para publicação nos Anais;
4 – Trabalhos completos encaminhados fora do prazo não serão publicados;
3.2 - Aspectos específicos:
Formato: Serão aceitos arquivos do tipo: .doc ou .docx. O texto dos resumos deve ser digitado com
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento justificado, margens superior,
inferior, direita e esquerda de 3 cm e tamanho do papel A4.
Cabeçalho: Na primeira linha, título do trabalho em letras maiúsculas e em negrito, espaço simples,
fonte Times New Roman-12 e alinhamento centralizado; nas linhas seguintes, em espaço simples,
fonte Times New Roman-12 e alinhamento à esquerda, o(s) nome(s) do(s) autor (es) com o último
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sobrenome de cada um em negrito, seguido da sigla da(s) instituição (ões) a que se vincula(m) e
endereço eletrônico. Indicar também as instituições financiadoras (se for o caso).
Resumo estendido: contendo
palavras) excluindo bibliografia.

em

torno

de

3

(três)

páginas

(até

1.000

Palavras-chave: Colocar três palavras-chave.
Contato: Nome completo, filiação institucional e endereço eletrônico do autor responsável.
Seleção dos trabalhos
A seleção dos trabalhos inscritos levará em consideração os seguintes critérios:
-

relevância no âmbito do campo temático eleito;
consistência e atualização das articulações conceituais e teóricas;
existência de resultados conclusivos e sua discussão;
organização, clareza e correção formal do discurso.

A apreciação dos resumos, sua aceitação para apresentação bem como para a publicação do
trabalho completo nos Anais serão feitas pelo Comitê Científico do VI CONINTER.
Normas para envio do texto completo:
O texto completo deve ter entre 12 e 15 páginas, incluindo as referências, e ser digitado com fonte
Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento justificado, margens superior,
inferior, direita e esquerda de 3 cm e tamanho do papel A4.
Cabeçalho: Na primeira linha, título do trabalho em letras maiúsculas e em negrito, espaço simples,
fonte Times New Roman-12 e alinhamento centralizado; nas linhas seguintes, em espaço simples,
fonte Times New Roman-12 e alinhamento à esquerda, o(s) nome(s) do(s) autor (es) com o último
sobrenome de cada um em negrito, seguido da sigla da(s) instituição (ões) a que se vincula(m) e
endereço eletrônico. Indicar também as instituições financiadoras (se for o caso).
Corpo do Texto: o texto deve indicar claramente os objetivos, o objeto, as questões de pesquisa, a
metodologia, os instrumentos e procedimentos, a discussão dos resultados, a conclusão e as
referências bibliográficas, de acordo com as normas da ABNT.
Os autores devem providenciar a revisão ortográfica, linguística e de normas técnicas. Os textos são
de inteira responsabilidade de seus autores e serão publicados como forem enviados.
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4. ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO
(Horários)

30 e
31/10/2017
Segunda e
Terça-feira

09:00 - 12:00h

I Encontro
dos PPGDH
Almoço
Simpósios
de Grupos
de Pesquisa
I Encontro
dos PPGDH

21:00h

04/11/17
Sábado

Seminário de
coordenadores de
PPGs/
representantes

Mesas
Temáticas

Fórum dos
editores das
revistas da área
interdisciplinar

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

GTs

GTs

Atividade
Cultural

Lançamento
de Livros

Lançamento de
Livros

Assembleia
da
ANINTER
Jantar por
adesão

Mesas
Temáticas

Seminário de
coordenadores de
PPGs/
representantes

18:00 - 19:00h

19:00 - 21:00h

03/11/17
Sexta-feira

Minicursos
Simpósios
de Grupos
de Pesquisa

14:00 - 18:00 h

02/11/17
Quinta-feira

Credenciamento

08:00 - 17:00h
08:00 – 12:00h

12:00 - 14:00h

01/11/2017
Quarta-feira

Conferência de
Abertura

GTs

Confraternização

5. CRONOGRAMA GERAL DO VI CONINTER
DATA
07/06/2017
17/07/2017

ATIVIDADE
Lançamento do edital do VI CONINTER
Prazo final para submissão de propostas de mesas temáticas, simpósios,
minicursos e comunicações orais
14/08/2017
Divulgação das propostas aprovadas e chamada para envio dos trabalhos
completos
15/09/2017
Prazo final para pagamento da taxa de inscrição dos autores dos trabalhos
aprovados
15/09/2017
Prazo final para envio dos trabalhos completos
30 e 31/10/2107 Simpósios de grupos de pesquisa e Encontros de PPGs
01/11/2017
Seminário de Coordenadores de PPGs ou seus representantes
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01 a 04/11/2017 VI CONINTER
6. TAXAS DE INSCRIÇÃO
Inscrições

1ª Chamada
(até 15/09/2017)

2ª Chamada
(até 29/10/2017)

A partir de
30/10/2017

Sócios

Não
Sócios

Sócios

Não
Sócios

Sócios

Não
Sócios

Professores/pesquisadores

280,00

400,00

300,00

420,00

320,00

440,00

Estudantes de Doutorado

220,00

320,00

240,00

340,00

260,00

360,00

Estudantes de Mestrado

160,00

240,00

180,00

280,00

200,00

300,00

Estudantes de Graduação

110,00

160,00

130,00

180,00

150,00

200,00

Professores de Educação Básica

110,00

160,00

130,00

180,00

150,00

200,00
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