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NORMATIVA COPPEXI- PIC Nº 01 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Regulamenta o Programa 

Institucional de Iniciação 

Científica (PIC) – Programa 

Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PROBIC)/ 

Programa Institucional 

Voluntário de Iniciação 

Científica (PROVIC) dos cursos 

de graduação da Faculdade de 

Ciência Humanas, Exatas e da 

Saúde do Piauí/ Instituto de 

Educação Superior do Vale do 

Parnaíba (FAHESP/IESVAP). 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Seção I - Das Finalidades 

 

Art. 1º A participação de acadêmicos e professores no Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PIC), poderá se desenvolver em duas modalidades regidas por 

esta norma: 

I. Participação com bolsas para docentes e discentes. 

II. Participação como pesquisadores voluntários para ambos. 

 

Art. 2º As normas e políticas que seguem visam a esclarecer docentes/orientadores 

e discentes quanto aos procedimentos para elaboração, encaminhamento do projeto 

e fomento da iniciação científica à Coordenação de Pós- graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPEX), da Faculdade de Ciências 

Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP), mantida pelo Instituto de 

Educação Superior do Vale do Parnaíba Ltda. (IESVAP). 

 

Seção II - Dos Objetivos 
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Art. 3º O Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP/IESVAP, tem por 

objetivos: 

I. Despertar a vocação e desenvolver o pensamento científico mediante a 

participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa; 

II. Consolidar a política de pesquisa para iniciação científica nos cursos de 

graduação da FAHESP/IESVAP, reforçando a articulação entre graduação e pós- 

graduação, por intermédio da qualificação dos estudantes; 

III. Estimular pesquisadores a inserirem estudantes de graduação nas atividades 

de iniciação científica, integrando jovens em grupos de pesquisa, de forma a 

acelerar a expansão e renovação do quadro de pesquisadores e, 

consequentemente, estimular a produção científica e o envolvimento de novos 

orientadores; 

IV. Proporcionar ao estudante de graduação a aprendizagem de técnicas e 

métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto 

direto com os problemas de pesquisa; 

V. Contribuir para a formação e inserção de estudantes de graduação em 

atividades científicas, e para a formação de recursos humanos em pesquisa; 

VI. Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar de 

forma criativa e empreendedora na sua comunidade; 

VII. Contribuir para o desenvolvimento de estudantes de graduação, estimulando 

a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos; o despertar da vocação 

científica e o incentivo a talentos potenciais, mediante sua participação em 

atividades de educação científica, orientadas por pesquisador qualificado. 

VIII.  Apoiar financeiramente os acadêmicos, docentes pesquisadores/orientadores 

envolvidos nas atividades de iniciação e pesquisa científica. 

 

CAPÍTULO II 

Seção I - Da Organização e Funcionamento 
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Art. 4º O PIC/PROBIC/PROVIC serão geridos pelo Instituto de Educação Superior 

do Vale do Parnaíba Ltda. – IESVAP/ Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da 

Saúde do Piauí – FAHESP, mediados pela CoPPExI. 

I. O IESVAP demandará recursos e esforços para a gestão dos programas, sob 

seus aspectos administrativos e financeiros, em concordância com as normas e 

procedimentos estabelecidos para o seu bom andamento. 

II. O PIC será em caráter permanente e terá abrangência institucional, devendo 

todas as pesquisas realizadas no âmbito da FAHESP/IESVAP, serem registradas na 

CoPPExI. 

III. O PROBIC/PROVIC será de caráter anual, ou seja, quando finalizar o prazo 

proposto neste regulamento, entrará em vigor novo edital para a seleção de projetos 

de pesquisa a fim de serem fomentados pelo PROBIC/PROVIC. 

 

Seção II - Das Modalidades 

 

Art. 5º O Programa comporta duas categorias, nas quais os estudantes de 

graduação podem ser inseridos: 

  

I. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) - 

Estudantes contemplados com bolsas patrocinadas pela instituição que atendam aos 

requisitos estabelecidos no artigo 15º; 

II. Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PROVIC) - 

Estudantes voluntários, que atendam aos requisitos estabelecidos no artigo 15º 

 

CAPÍTULO III 

Da Gestão 

 

Art. 6º O Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP/IESVAP terá a 

seguinte estrutura organizacional: 

I. Coordenação; 

II. Comitê Interno (Banca avaliadora). 

Parágrafo único. A coordenação do programa ficará sob a responsabilidade do (a) 

Coordenador(a) da CoPPExI da FAHESP/IESVAP. 
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Art. 7º Os membros do Comitê Interno deverão preencher os seguintes requisitos: 

 

I. Possuir título de doutor, em casos de inexistências de doutor na área do 

conhecimento, possuir título de mestre; 

II. Ser pesquisador com produção acadêmica atualizada; 

III. Atuar nos cursos de graduação da FAHESP/IESVAP; 

 

Art. 8º. São atribuições do Coordenador (a): 

 

I. Participar ativamente da avaliação e acompanhamento sistemático das ações 

do Programa; 

II. Elaborar o edital de seleção de acordo com as normas do 

PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP, além de divulgar e coordenar as 

atividades; 

III. Participar da coordenação da programação dos eventos científicos da 

FAHESP/IESVAP; 

IV. Incentivar a participação de docentes e discentes da FAHESP/IESVAP nas 

atividades científicas da IES. 

V. Avaliar as informações e execução do plano de trabalho do discente durante o 

processo de seleção e aprovação do projeto; 

VI. Avaliar os trabalhos finais dos estudantes vinculados ao Programa;  

 

Art. 9º São atribuições do Comitê Interno: 

 

I. Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do 

PIC/PROBIC/PROVIC; 

II. Avaliar a produção científica dos orientadores inscritos na seleção de acordo 

com normas do edital, com a prerrogativa de solicitar, a qualquer tempo, 

comprovação da referida produção; 

III. Colaborar na elaboração e divulgação do edital de seleção ao Programa; 

IV.     Avaliar os recursos interpostos; 

V. Incentivar a participação de docentes e discentes no Programa; 
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VI. Colaborar na organização dos eventos científicos da FAHESP/IESVAP; 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Bolsas 

 

Art. 10º As bolsas de iniciação científica serão destinadas exclusivamente ao 

PROBIC. 

I.  As bolsas de iniciação científica do PROBIC serão implementadas sob a forma de 

desconto no valor das mensalidades dos discentes participantes. Casos 

excepcionais são regulamentados pela Secretaria Acadêmica da instituição. 

II. A verba destinada ao docente orientador do PROBIC deverá ser usada para 

custeio da execução do projeto aprovado. 

Parágrafo único: O pagamento das despesas será efetuado por reembolso após 

prestação de contas com a apresentação dos documentos necessários. 

III. O valor da bolsa destinada ao discente participante e da bolsa destinada ao 

orientador/professor serão divulgados em edital publicado pela CoPPExI. 

IV. O tempo de permanência do bolsista no programa respeita o período de um ano 

e a vigência da bolsa se iniciará na data de assinatura do contrato; 

 

 

CAPÍTULO V 

Composição 

 

Art. 11º O Programa Institucional de Iniciação Científica da FAHESP/IESVAP é 

composto por docentes/pesquisadores com vínculo na instituição e por estudantes 

de graduação regularmente matriculados. 

  

Seção I – Dos Docentes/Pesquisadores Orientadores 

 

Art.12º Constituem requisitos para os docentes/pesquisadores orientadores 

participarem do programa: 
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I. Ter vínculo com a FAHESP/IESVAP exercendo a função de Docente de 

Ensino Superior, com titulação mínima de mestre; 

II. Não estar licenciado/afastado, por qualquer motivo, por um período superior a 

três (03) meses da FAHESP/IESVAP no período de vigência da bolsa; 

III. Possuir produção científica comprovada na área de orientação, por meio da 

apresentação do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq atualizado; 

IV. O projeto de pesquisa poderá contar com um professor co-orientador, o qual 

deve ser vinculado à FAHESP/IESVAP e auxiliará o professor orientador na 

consecução das atividades associadas aos processos e métodos gerais e 

específicos da investigação. No entanto, o professor o 

Parágrafo único: O professor co-orientador deve apresentar titulação mínima de 

especialista e documentação análoga à do professor orientador. 

 

Art. 13º Constituem deveres para os docentes/pesquisadores

 orientadores participarem do programa: 

I. Selecionar e indicar o(s) acadêmico (s) para participar do PIC/PROBIC/PROVIC da 

FAHESP/IESVAP; 

II. Apresentar Plano de Trabalho detalhado do estudante, de forma a garantir uma 

orientação individualizada; 

III. Orientar o estudante nas distintas fases do trabalho científico, obedecendo ao 

cronograma proposto, incluindo a elaboração e envio do Trabalho Final do 

estudante, organização de material para apresentação do trabalho em congressos e 

seminários e também nos eventos científicos da IES, incluindo o Encontro Científico; 

IV. Incluir o nome do estudante, que tiver participação efetiva, na autoria dos 

trabalhos que venham a serem publicados em periódicos indexados e/ou trabalhos 

em anais de congressos; 

V. Comprovar, a qualquer tempo, a produção científica, tecnológica ou artística, 

declarada no Currículo Lattes apresentado, por solicitação da Coordenação ou do 

Comitê Interno; 

VI. Informar à Coordenação com urgência os eventuais cancelamentos de bolsas 

e/ou substituição de estudantes de iniciação científica, com a devida justificativa e 

acompanhada do respectivo relatório das atividades realizadas pelo estudante no 

período; 
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VII. Não repassar a orientação de seu(s) bolsista(s) e/ou voluntário(s) para outro 

docente/pesquisador, sob pena da perda da bolsa auxílio pesquisa. 

VIII. Avaliar o desempenho do bolsista nas atividades exercidas; 

IX.  Avaliar e encaminhar à Coordenação de Pesquisa os relatórios semestral e final 

de atividades, acompanhado de avaliação do bolsista, quanto ao seu desempenho 

científico e assiduidade; 

 

Seção II - Dos Discentes 

 

Art. 14º Constituem requisitos para discentes participarem do programa: 

 

I. Ser selecionado e/ou indicado pelo professor orientador; 

II. Estar regularmente matriculado no curso de graduação, nos semestres 

correspondentes ao período de vigência da pesquisa; 

III. Não estar cursando o último semestre do curso de graduação para efeito de 

ingresso no Programa; 

IV. Não possuir parentesco com o orientador, em qualquer grau. 

 

§ 1º O estudante bolsista não poderá receber qualquer outra modalidade de bolsa 

acadêmica ou participar de monitoria remunerada. 

 

§ 2º Cada projeto do Programa PIC/PROBIC/PROVIC poderá ser composto por até 

no máximo 3 (três) discentes. 

 

Art. 15º Constituem deveres dos discentes participantes do programa: 

 

I. Apresentar plano de trabalho vinculado ao projeto do orientador, com normas 

a serem estabelecidas no edital de seleção; 

II. Dedicar no mínimo 4 (quatro) horas semanais às atividades de pesquisa; 

III. Estudantes estrangeiros deverão comprovar o visto de entrada e permanência 

no país por período mínimo de um ano após o término da vigência da pesquisa; 

IV. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
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V. Apresentar o relatório semestral e ao término da pesquisa, o trabalho final 

escrito de acordo com normas e prazos estabelecidos pela CoPPExI da 

FAHESP/IESVAP. O relatório semestral/final que deve contemplar: Introdução; 

objetivos; métodos; resultados parciais ou finais; discussões parciais ou finais; 

conclusões parciais ou finais; referência bibliográfica e avaliação do orientador. 

VI. Apresentar relatório de atividades parciais, devidamente assinado pelo 

orientador, caso sua participação no PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP 

seja interrompida antes do término das atividades do plano de trabalho; 

VII. Participar dos eventos científicos da FAHESP/IESVAP sob a forma exigida 

pela coordenação do evento; 

VIII. Fazer referência a sua condição de estudante de iniciação científica nas 

publicações e trabalhos apresentados e, no caso dos bolsistas, fazer referência 

também à agência de fomento (FAHESP/IESVAP); 

IX. Comunicar à Coordenação do Programa quaisquer eventuais problemas 

ocorridos durante a execução do plano de trabalho; 

X. Comunicar imediatamente ao orientador caso não seja possível cumprir o seu 

plano de trabalho, por qualquer motivo; 

XI. Não se ausentar das atividades durante o período de execução do plano de 

trabalho; 

XII. Não participar concomitantemente de qualquer outro programa acadêmico 

institucional da FAHESP/IESVAP (pesquisa, ensino ou extensão), com 10 horas de 

dedicação, mesmo que sob a modalidade voluntária; 

XIII. Incluir o nome do professor orientador na autoria dos trabalhos relacionados 

ao projeto que venham a ser publicados em periódicos indexados e/ou trabalhos em 

anais de congressos. 

XIV. Apresentar o trabalho desenvolvido em evento científico interno ou externo. 

 

CAPÍTULO VI 

Seção I - Da Apresentação, Inscrição e Seleção 

 

Art. 16º O projeto de pesquisa deverá ser apresentado juntamente com a 

documentação do professor orientador e dos alunos participantes, constituindo, 

portanto, um processo para protocolo na CoPPExI. 
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I. O prazo para apresentação de projeto de pesquisa do PROBIC será fixado através 

de edital de seleção, divulgado anualmente e/ou semestralmente e homologado pela 

CoPPExI. O edital também definirá a limitação do número de estudantes bolsistas e 

voluntários para cada orientador (No máximo três discentes, sendo um bolsista e o 

outros dois voluntários). 

II. O projeto de pesquisa que envolver seres humanos direta e/ou indiretamente 

deve apresentar o comprovante de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) no ato da submissão do projeto na CoPPExI. 

III. Cada projeto de pesquisa deverá ser apresentado em formulário próprio, 

impresso, seguindo rigorosamente as especificações nele contidas. 

 

Art. 17º Os projetos de pesquisa com inscrição aceita, serão submetidos à análise 

de mérito técnico-científico e análise da viabilidade técnica e econômica, para que 

possam ser admitidos no Programa Institucional de Iniciação Científica. 

I. As análises de mérito técnico-científico e de viabilidade técnica e econômica 

serão registradas através de pareceres específicos emitidos pelo Comitê Interno e 

Coordenação da CoPPExI e devidamente registrados em formulários próprios 

anexados ao processo. 

Parágrafo único: O Comitê Interno terá o prazo de 15 dias para emissão de parecer 

conclusivo, com a indicação clara dentre as opções: “Desfavorável”, “Condicionado a 

Adequações” ou “Favorável”. 

II. Para a modalidade PROBIC, os pareceres mencionados no item anterior 

terão prazo determinado para emissão, divulgado no edital de seleção. 

III. Será considerado desqualificado todo projeto com parecer “Desfavorável”, 

seja ele quanto ao mérito técnico-científico, ou quanto à viabilidade técnica e 

econômica, ou quanto ao parecer do Comitê de Ética. 

IV. Um projeto que tenha obtido parecer “Condicionado a Adequações” deverá 

atender ao seguinte: 

a)se houver tempo hábil para inscrição no PROBIC, o professor orientador terá que 

complementar o processo protocolado na CoPPExI, atendendo às solicitações; 

b)para projeto de pesquisa sem fomento, o professor orientador terá um prazo de 

até 4 (quatro) semanas para reformulá-lo, a partir da data do recebimento do referido 

parecer; 
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c)caso as reformulações não sejam encaminhadas no prazo estipulado, para ambas 

as modalidades, o projeto será automaticamente cancelado. 

V. Incumbe a CoPPExI, através de representantes da área de conhecimento 

selecionado, rever e julgar, no prazo de 7 (sete) dias, os pareceres que sejam objeto 

de pedido de revisão pelo autor do projeto. 

VI. Os pareceres e eventuais documentações complementares passarão a 

integrar o processo protocolado. 

VII. Somente serão qualificados para a seleção do PROBIC, os projetos cujos 

pareceres favoráveis sobre mérito técnico-científico, viabilidade técnica e econômica 

tenham sido homologados pela CoPPExI e, se for o caso, aceito pelo Comitê de 

Ética. 

VIII. A Coordenação do PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP, juntamente 

com o Comitê Interno e a Diretoria Geral, fará a distribuição das bolsas, de acordo 

com a ordem de classificação dos orientadores. 

 

Art. 18º Somente poderão candidatar-se ao programa discentes regularmente 

matriculados na FAHESP/IESVAP até o dia do encerramento das inscrições, e que 

já tenham cursado o módulo de Métodos de Estudo e Pesquisa (MEP) I e II, sendo 

aprovado. Os alunos de transferência deverão ter cursado na escola de origem 

disciplinas equivalentes à citada para participação no programa; 

 

Seção II - Do Acompanhamento e Avaliação 

 

Art. 19º A CoPPExI fará o acompanhamento dos projetos de pesquisa através dos 

seguintes procedimentos: 

I. Ao final de cada mês (OBS: prazo máximo até o 5º dia útil de cada mês), os 

discentes aprovados devem entregar na CoPPExI uma frequência com a descrição 

das atividades realizadas e assinada pelo orientador. 

II. Após 12 (doze) meses de vigência do projeto no PROBIC/PROVIC, os 

discentes deverão apresentar o Relatório Técnico Final (modelo em anexo), 

contendo discussão detalhada sobre os principais resultados obtidos e texto com as 

características de artigo científico, juntamente com comprovantes de 

encaminhamento para publicação, cópia de publicações em anais e periódicos. 
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III. As inadimplências serão registradas nos respectivos processos e, no caso da 

falta do Relatório Técnico Parcial, proceder-se-á ao cancelamento das 

correspondentes bolsas de iniciação científica e/ou não emissão dos certificados.  

IV. Os Relatórios Técnicos deverão conter a devida anuência do professor 

orientador e deverão ser protocolados na CoPPExI com a tolerância máxima de 2 

(duas) semanas do término do prazo. 

 

CAPÍTULO VII 

Da Inadimplência 

 

Art. 20º O orientador ficará em situação de inadimplência quando: 

I. Não orientar o estudante nas distintas fases do trabalho científico, 

obedecendo ao cronograma proposto, incluindo a elaboração do trabalho final ou do 

relatório de atividades parciais; 

II. Não orientar o(s) acadêmico(s) na escrita de trabalhos para serem 

apresentados nos eventos científicos promovidos pela CoPPExI; 

III. Não enviar o trabalho final do discente dentro do prazo estabelecido pela 

Coordenação do PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP; 

IV. Não cumprir as obrigações constantes da presente normativa. 

 

Parágrafo Único. A situação de inadimplência acarretará ao orientador o não 

recebimento do certificado, o impedimento de participar do Programa 

PIC/PROBIC/PROVIC no edital subsequente e outras providências tomadas pela 

CoPPExI ou Direção Geral da instituição. 

 

Art. 21º O estudante ficará em situação de inadimplência quando: 

I. Não cumprir qualquer das atividades obrigatórias do Programa 

PIC/PROBIC/PROVIC, sem justificativa aceita pelo Comitê Interno; 

II. Interromper a pesquisa, sem informar o orientador e à Coordenação do 

PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP; 

III. Não apresentar o relatório de atividades quando do cancelamento das 

atividades antes do término do plano de trabalho; 

IV. Não apresentar o trabalho e o relatório final; 
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V. Não executar as correções sugeridas pelo orientador no trabalho final, após a 

revisão, dentro do prazo estabelecido pela Coordenação do PIC/PROBIC/PROVIC 

da FAHESP/IESVAP; 

 

Art. 22º A situação de inadimplência acarretará ao discente: 

 

I. Impedimento de participar do programa no edital subsequente; 

II. Não recebimento do certificado de participação no programa; 

III. Devolução do valor referente a(s) bolsa(s) recebida(s), caso interrompa a 

pesquisa sem comunicar ao orientador e a Coordenação do PIC/PROBIC/PROVIC 

da FAHESP/IESVAP. 

Parágrafo Único. A situação de inadimplência poderá ser corrigida pelo discente 

mediante solicitação justificada, referendada pelo orientador, à Coordenação do 

PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP, no máximo até 30 dias após o final 

período de vigência do plano de trabalho. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Substituição e Cancelamento 

 

Art. 23º O orientador deverá substituir o acadêmico que durante o período de 

vigência da pesquisa. 

I. Tiver a sua matrícula trancada; 

II. Não estiver executando satisfatoriamente o plano de trabalho proposto, 

mediante justificativa do coordenador do projeto que será apreciada pelos órgãos 

competentes; 

III. Deixar de cumprir o plano de trabalho por mais de quinze dias consecutivos 

sem justificativa e documentos probatórios, durante o seu período de vigência. 

IV. Nos casos excepcionais de que tratam o item anterior, há necessidade de 

aprovação ou autorização do coordenador do projeto e da CoPPExI. 

§ 1º O orientador poderá realizar no máximo duas (02) substituições de estudantes, 

durante o período de vigência do Edital, sendo o estudante bolsista, o mesmo 

deverá ressarcir a IES dos valores destinados ao mesmo nos casos de abandono. 
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§ 2º A solicitação de substituição do estudante será aceita até cento e vinte (120) 

dias que antecedem ao término do período de vigência e deverá ser comunicada à 

CoPPExI. 

 

Art. 24º O orientador deverá solicitar à CoPPExI o cancelamento do projeto nos 

casos de: 

 

I. Afastamento por um período superior a dois (02) meses, durante a vigência 

do período; 

II. Estar impedido de continuar a orientação, por motivo justificado que será 

apreciado pelos órgãos competentes. 

Parágrafo Único. As bolsas nestas condições retornarão à cota institucional e serão 

redistribuídas pela Coordenação, respeitando os critérios da seleção e a ordem de 

classificação. 

 

Art. 25º A Coordenação poderá cancelar ou suspender bolsas a qualquer momento, 

caso constate o não cumprimento das normas. 

 

Art. 26º Os discentes excluídos não poderão retornar ao Programa na mesma 

vigência. 

 

Art. 27º Somente poderá solicitar certificado de participação no programa de 

iniciação científica o estudante que tiver cumprido pelo menos 6 (seis) meses de 

participação, desde que apresente justificativa com documentos comprobatórios e 

apresente o recibo de entrega do relatório das atividades desenvolvidas. E o 

certificado será emitido de acordo com a carga horária cumprida. 

Parágrafo único. Nos casos de abandono ou cancelamento por parte do orientador 

da participação do estudante no PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP, não 

será fornecido certificado de participação no programa de iniciação científica. 

                                           

CAPÍTULO IX 

Das Premiações 
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Art. 28º Serão premiados os acadêmicos/orientadores melhores avaliados durante o 

período sob os aspectos de relevância e qualidade do plano de trabalho 

desenvolvido, bem como da apresentação no evento científico da FAHESP/IESVAP, 

de acordo com as normas estabelecidas pelo comitê organizador.  

Parágrafo Único. As normas específicas para o prêmio de Iniciação Científica da 

FAHESP/IESVAP serão regulamentadas no edital de abertura do evento científico. 

 

CAPÍTULO X 

Disposições Finais 

 

Art. 29º Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Coordenação 

PIC/PROBIC/PROVIC da FAHESP/IESVAP, em conjunto com o Comitê Interno do 

Programa e a Diretoria Acadêmica e Geral da IES. 

 

 

 

 

Parnaíba, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

___________________________________________________ 

Tereza Cristina de Carvalho Souza Garcês 

Coordenadora da CoPPExI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


