
PERGUNTAS ENVIADAS PELA COMUNIDADE CEFIDIANA 

 

Estudante 

Qual sua participação, atuação e, acima de tudo, interesse em continuar 
elevando o PPGCMH e trazer para nosso Centro o doutorado em Fisioterapia? 
Como pretende fazer isso? 
Resposta: Logo que cheguei na UDESC eu me credenciei ao PPGCMH e tive a 
oportunidade de orientar uma aluna nesse programa. Concomitantemente, eu 
participei da comissão de implantação do  mestrado em fisioterapia  e 
atualmente faço parte da comissão de implantação do doutorado em fisioterapia 
e sou docente do PPGFt. Como diretora do CEFID eu tenho a responsabilidade de 
fomentar a pesquisa não só no PPGCMH como no PPGFt, pois a pesquisa na 
universidade é fundamental para o crescimento, para a visibilidade da mesma e 
principalmente para gerar o conhecimento. Pretendo estimular o fortalecimento 
de todos os programas de pós-graduação, por meio da contratação de 
professores doutores produtivos, da participação dos doutores na elaboração de 
projetos para capacitação de recursos externos, da publicação em revistas 
internacionais de impacto, da manutenção e otimização na utilização dos 
equipamentos existentes no centro. 

Estudante 

A ligação do Ginásio 3 com a Biblioteca está fechada desde novembro de 2013! 
Porque a reforma não foi feita nas férias de janeiro quando não temos aulas? Na 
opinião do candidato isso é incompetência de quem? Dos servidores e gestores 
do CEFID ou dos servidores da reitoria e Reitor? Ou a culpa vai ficar para o 
"sistema"? E o que o candidato, como Diretor Geral, faria de diferente do que foi 
feito para agilizar o conserto? Você interromperia o trânsito como fez o Diretor 
Darlã? Numa reunião lembro do reitor se comprometer com ele em solucionar o 
problema... mas até agora, de concreto nada! 
 
Resposta: O diretor atual solicitou a reforma da passarela, mas como não obteve 
um posicionamento da reitoria, ele prudentemente interditou a mesma. 
Certamente, eu teria a mesma atitude, pois não poderia colocar em risco a vida 
das pessoas que frequentemente utilizavam a passarela. O reitor se 
comprometeu, mas não priorizou a solução do problema, por isso que até o 
presente momento a passarela não foi consertada.  

Estudante 

Sem pensar em novo cefid, quais serão suas atitudes imediatas para solucionar 
os problemas de infra-estrutura dos banheiros do centro? Há banheiros 
interdidatos a pelo menos dois anos, falta de fechaduras, portas quebradas, 
torneiras vazando, vasos sanitários sem tampas... Descaso total com a 
comunidade acadêmica! Queremos soluções imediatas, ainda vivemos neste 
cefid! 
 
Resposta: Eu concordo plenamente com você, precisamos melhorar as condições 
do CEFID, pois ainda vivemos nele. Como diretora solicitarei a resolução destes 
problemas com urgência, pois como você mesmo comentou já tem pelo menos 2 
anos que o CEFID enfrenta tais problemas e serei persistente até a reitoria ter 
uma posição concreta sobre isso. 



Estudante 
(respondida 
no segundo 
debate) 

Qual será o seu posicionamento referente a Academia-Escola da UDESC, campo 
de estágio localizado no Bairro Itacorubi? visto que houve uma tentativa de 
fechamento e demissão dos profissionais no semestre passado pelo concentro. 
 
Informo a todos que não houve NENHUMA tentativa de fechamento da academia do 

Itacorubi. Ao contrário do que a questão sugere, o CONCEFID deseja a legalização da 

Academia e a realização de CONCURSO PÚBLICO para contratação de PROFISSIONAIS de 

Educação Física e não o subterfúgio de utilizar PROFESSORES SUBSTITUTOS, em claro 

desvio de função, que além de tudo custam mais caro para a UDESC, para suprir a 

demanda de profissionais de EF do local. A academia precisa ser ESCOLA e 

principalmente MODELO para as demais academias do estado. Da forma que estava não 

valorizava a categoria dos PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, pois este profissional 

está previsto no Plano de Cargos e Salários da UDESC e precisa ser contratado para a 

academia funcionar e os alunos realizarem estágios curriculares. Caso persista o DESVIO 

de FUNÇÃO dos professores substitutos, atuando como Profissionais de Educação Física, 

informaremos o CONCEFID e tomaremos a partir da próxima, as medidas necessárias 

para corrigir definitivamente a questão, cobrando dos responsáveis as providências 

cabíveis e o imediato lançamento de concurso público para contratação de Profissionais 

Formados em Educação Física, nos mesmos moldes que temos no CEFID 3 servidores 

concursados como Profissionais de Educação Física. Isso não é tentar o "fechamento da 

Academia" e SIM valorizar a classe profissional. Espero ter esclarecido a desinformação 

suscitada pela pergunta.  

 

Estudante 

Os candidatos acham bom para o processo democrático, os representantes do 
diretório e CAs tomarem partido na eleição para Diretor Geral, ou seja, 
emprestarem apoio a um dos candidatos e aparelharem o processo eleitoral? 
Não seria esperado o DASEFE e CAs fomentarem o debate, o aprofundamento de 
ideias e deixar os discentes livres para votarem? O que os candidatos pensam? 
 
Resposta: A função dos diretórios e centros acadêmicos é clara “fomentar o 
debate para que a o alunado pudesse conhecer o melhor possível os candidatos 
e suas propostas”. Certamente, os membros dos diretórios e centros acadêmicos 
podem escolher o seu candidato, afinal é um processo democrático, contudo 
moralmente falando não é viável um posicionamento dos mesmos. 

Estudante 

Queria saber se os candidatos concordam que o CEFID ficou esquecido nos 
últimos 8 nos por parte da reitoria? Se sim, se isso é justo partindo do princípio 
que estamos numa universidade? E também se concordam que ser parceiro do 
reitor facilita ou dificulta as coisas na UDESC? 
 
Resposta: Não concordo que o CEFID foi esquecido pela reitoria. O grande 
problema é que a reitoria não priorizou algumas demandas básicas do CEFID, 
como por exemplo a questão dos banheiros e que todo o processo licitatório 
funciona na reitoria, ou seja,  a compra  de aparelhos ou materiais, assim como a 
manutenção da estrutura do CEFID depende de licitação que é realizado na 
reitoria e que infelizmente não funciona de forma adequada e ágil.  Não 
concordo que ser parceiro do reitor facilita as coisas no CEFID, pois por vários 



anos os diretores foram parceiros do reitor e mesmo assim não houve um 
crescimento estrutural e intelectual exponencial. O mais importante, como 
diretora, é informar e buscar junto à  reitoria  as demandas da comunidade 
cefidiana. 

Estudante 

O restaurante universitário da UDESC está uma embromação! Dia 10.04 fez um 
ano que o grupo de estruturação foi ampliado e ainda não se definiu como 
funcionará: se será igual o RU da UFSC ou apenas mais um restaurante por quilo 
subsidiado ou não. O pior de tudo é que a reitoria esqueceu que existem alunos 
que precisam comer também no CEFID! Como fazer para que tenhamos 
alimentação subsidiada para os alunos do CEFID, principalmente os carentes, 
bem como os professores e técnicos? Se for eleito diretor o que o candidato 
pretenderá fazer? Criar um teleférico para transportar estudantes ou as 
marmitas ligando o Itacorubi com o CEFID?  
 
Resposta: De fato, a construção do restaurante universitário da UDESC está 
demorada e sem planejamento adequado, pois considerando que o CEFID faz 
parte do campus I  (reitoria e CEFID) teríamos o direito de ter um restaurante 
universitário também. Na construção do NOVO CEFID iremos buscar recursos 
estaduais ou mesmo federais, para a implantação do restaurante universitário 
com alimentação subsidiada para alunos, técnicos e professores. É importante 
destacar que, inicialmente,  pretendemos negociar com o proprietário da 
cantina, visando ampliar o espaço da mesma, assim como reduzir os valores dos 
produtos. Lembrando, que a alimentação tem um valor fixo (licitado), já os 
demais produtos são tabelados pelo proprietário, assim podemos negociar com 
ele tais valores.   

Estudante 

De que forma pensam em valorizar o curso de Licenciatura em Educação Física? 
Visto que a atual gestão nada fez pelo curso de Licenciatura em Educação Física, 
o que sua gestão fará por este curso que está quatro anos sem atenção? 
Qual a estratégia dos candidatos para incentivar a criação de uma linha de 
pesquisa pedagógica no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento 
Humano? 
 
Resposta: A questão da valorização do Curso de Licenciatura em Educação Física 
do CEFID vem sendo discutida em várias instâncias do centro e as estratégias 
para alterar o quadro atual já começaram a surtir efeitos positivos na qualidade 
do curso. A primeira delas foi a realização de processo seletivo para professores 
atuarem exclusivamente nas disciplinas e nos estágios, deixando de existir 
aquele professor que entra para ministrar uma disciplina em que é altamente 
qualificado e que, por favoritismo (por ser amigo ou parente do chefe do 
departamento ou de outros professores) acaba ampliando sua carga horária com 
outras disciplinas nas quais não tem maestria. Outro avanço foi a alteração da 
resolução do TCC, que exige que os acadêmicos façam seus trabalhos em temas 
pertinentes aos seus cursos, criando assim uma necessidade de ampliação do 
número de orientadores no curso de licenciatura, coisa que não ocorria, além de 
melhorar a inserção dos alunos nos grupos de pesquisa e nos laboratórios. Além 
disso, a divisão do Departamento de Educação Física em Licenciatura e 
Bacharelado irá reforçar a necessidade de contratação de mais professores 



ligados ao ensino da Educação Física na escola que, juntamente com os 
professores que já atuam na licenciatura, poderão criar uma linha de pesquisa 
nesta área, trazendo com eles os alunos para a pós-graduação. E mais pode ser 
feito se tivermos atenção na valorização do horário em que ocorre o curso de 
licenciatura, melhorando a segurança dos alunos e dos carros no período 
noturno, trazendo projetos de extensão para este horário, mantendo a secretaria 
aberta até ás 21 horas e quem sabe, trazendo o horário de início das aulas para 
ás 18 horas. 

Estudante 

Nas Universidades mais conceituadas do Brasil e do Mundo, para ser professor 
universitário é pré-requisito possuir a titulação de doutor. Um dos candidatos é 
doutor e o outro não. Então qual a proposta de ambos sobre exigência de 
doutorado para o CEFID? O que fazer com os professores que pararam no tempo 
e que não querem ou que não conseguem entrar num programa de doutorado? 
Aguardar a aposentadoria compulsória aos 70 anos? O que o candidato pensa e 
propõe? 
 
Resposta:  Como você mesmo mencionou na sua pergunta “nas universidades 
mais conceituadas do Brasil e do Mundo, para ser professor universitário é pré-
requisito possuir o título de doutor”.  Como o nosso objetivo é evoluir como 
universidade precisamos seguir este caminho. Desta forma,  é fundamental 
continuarmos com abertura de concursos públicos para doutores e estimular que 
o nosso corpo docente se capacite. Em relação aos professores que não buscam 
finalizar a sua formação científica, é importante destacar que a universidade 
oferece apoio e o próprio plano de cargos e salários estimula a realização do 
doutorado. Felizmente, são poucos os professores que não querem se adequar a 
nova realidade da universidade.  

Estudante 

O que vocês acham da postura dos professores que passaram lista em sala de 
aula para saber em quem os alunos iriam votar. 
 
Resposta: Todo o aluno tem o direito de escolher o seu novo diretor. Todo o 
professor tem o direito de se posicionar e compartilhar com os seus alunos. 
Contudo, não é função do professor avaliar a intenção de voto dos seus alunos. 

Estudante 

Anteriormente a 2006, existiam aproximadamente 19 ações de extensão. Hoje 
são 109. Quais garantias os alunos do Cefid terão de que tantos avanços não 
serão retringidos? 
 
Resposta: Como diretora, pretendo manter todas as conquistas que foram 
realizadas nos últimos anos em relação as ações de extensão, inclusive o 
aumento do número de projetos e programas, a criação do catálago com todas 
as ações e o certificado digital. O meu objetivo é estimular a implantação de mais 
projetos e programas, aumentar a cota orçamentária para a extensão e 
aumentar  a interação entre as ações realizadas no curso de fisioterapia com o 
curso de educação física. 

Estudante 

Qual o critério que os candidatos utilizarão para a escolha dos demais diretores 
do centro? 
Resposta:  Como comentado no debate eu pretendo escolher uma equipe de 
trabalho pró-ativa e que tenha mérito para executar suas funções. Saliento, que 



o Prof. Darlan e Prof. Alexandro, dois últimos diretores do centro, não farão 
parte da minha equipe, pois o meu objetivo é renovar. Além disso, gostaria de 
informá-los que vários professores comprometidos, assim como a maioria dos 
professores doutores apoiam a nossa campanha e poderão compor a minha 
equipe. Saliento, que a minha campanha teve etapas,  nós tivemos o momento 
para elaborar as  propostas, depois para divulgá-las e sendo eleita terei o 
momento para escolher os melhores diretores que irão me acompanhar durante 
os próximos 4 anos. 

Estudante 

O professor Paulão anunciou que, se eleito, nomeará o professor Caputo para a 
Direção de Pesquisa. Todos sabem que o mesmo ficou apenas quatro meses na 
vice-coordenação de pós-graduação e desistiu do cargo. Qual providência o 
candidato tomará caso isso se repita? 
 
Resposta: Primeiramente, tomarei o cuidado de convidar para a direção de 
pesquisa um professor com experiência na pesquisa e na administração e que 
não tenha um histórico de desistência de suas funções. Caso, por algum motivo o 
professor convidado para ocupar o cargo de direção de pesquisa solicite o seu 
afastamento durante a minha gestão, terei outros professores/pesquisadores 
produtivos comprometidos e competentes para ocupar o cargo. 

Estudante 

Qual a melhor estratégia para a utilização dos espaços físicos do centro, já que 
estes são escassos e as necessidades crescentes? 
 
Resposta: Realmente, o espaço do centro é escasso. A melhor estratégia é a 
construção do NOVO CEFID. Contudo, como atitude imediata para minizar o 
problema, pretendemos estudar cada espaço físico do centro, visando realizar 
pequenas mudanças que irão otimizar a utilização do espaço. 
 

Estudante 

Qual a estratégia que os candidatos pretendem adotar para aumentar o fomento 
à pesquisa? 
 
Resposta: O fomento à pesquisa está intimamente ligado ao número de doutores 
que o centro possui e ao número de programas de pós-graduação stricto sensu. 
Sendo assim, pretendo estimular o crescimento dos programas existentes e a 
implantação de novos. Além disso, irei manter os concursos públicos para 
contratar mais professores doutores, para que os mesmos elaborem projetos de 
pesquisa  e sejam contemplados por órgãos de fomento como Capes, CNPq, 
FINEP, FAPESC como já tem acontecido nos últimos anos no CEFID. É importante 
destacar que iremos buscar parcerias com empresas privadas que investem nas 
pesquisas científicas.  

Estudante 

Nos últimos oito anos, o Cefid teve um crescimento na pesquisa, ensino e 
extensão visíveis aos olhos de todos. Quais as garantias dos candidatos que o 
Cefid não vai parar no tempo, como aconteceu antes de 2006? 
 
Resposta: Como diretora, pretendo manter todas as conquistas que foram 
realizadas nos últimos anos.  Em relação as ações de extensão, será mantido o 
catálogo com todas as ações e o certificado digital. O meu objetivo é estimular a 
implantação de mais projetos e programas, aumentar a cota orçamentária para a 



extensão e aumentar  a interação entre as ações realizadas no curso de 
fisioterapia com o curso de educação física.  Da mesma forma pretendo manter 
as conquistas do ensino e da  pesquisa, inclusive temos um grande desafio que é 
a implantação do primeiro doutorado em Fisioterapia da Região Sul e que terá 
todo o meu apoio.  

Estudante 

Qual a estratégia que os candidatos pretendem adotar para que haja o aumento 
do conceito dos cursos de pós-graduação do centro? 
 
Resposta: A primeira estratégia já está sendo realizada no CEFID nos últimos 7 
anos, que é a contratação de doutores produtivos e experientes.  A segunda é 
aumentar a produção científica dos professores e alunos, assim como aumentar 
o número de defesas de mestrado e doutorado por triênio. A terceira é melhorar 
a estrutura dos laboratórios existentes, assim como realizar a manutenção dos 
equipamentos. 

Estudante 

Como os candidatos pretendem aumentar o fomento à pesquisa no centro? 
Resposta: O fomento à pesquisa está intimamente ligado ao número de doutores 
que o centro possui e ao número de programas de pós-graduação stricto sensu. 
Sendo assim, pretendo estimular o crescimento dos programas existentes e a 
implantação de novos. Além disso, irei manter os concursos públicos para 
contratar mais professores doutores, para que os mesmos elaborem projetos de 
pesquisa  e sejam contemplados por órgãos de fomento como Capes, CNPq, 
FINEP, FAPESC como já tem acontecido nos últimos anos no CEFID. É importante 
destacar que iremos buscar parcerias com empresas privadas que investem nas 
pesquisas científicas. 

Estudante 

Qual é a estratégia dos candidatos para diminuir a evasão de alunos nos cursos 
de graduação do Cefid? 
 
Primeiro é preciso saber porque acontece a evasão, melhorando a relação de 
continuidade do CEFID com seus alunos a fim de levantar as dificuldades que 
levam ao abandono do curso, no caso da evasão, ou para acompanhar a 
evolução profissional dos egressos, no caso dos formados.  A melhora da 
qualidade do ensino e das instalações do centro são aspectos importantes para 
diminuir a evasão mas, além disso, existem muito mais alunos querendo 
ingressar no CEFID do que deixá-lo e é preciso preencher as vagas ociosas através 
de transferências interna, externa e do retorno de alunos de outros cursos e 
habilitações. Outro aspecto é atuar junto as associações tanto da fisioterapia 
quanto da educação física visando a  melhor absorção desses profissionais no 
mercado de trabalho, com salários mais justos e coerentes com a formação. 
Dessa forma, o aluno terá mais estímulo para finalizar o curso. 

 

  

Professor 

O ENADE mede o desempenho dos estudantes e da instituição. Os dois 
candidatos falam em melhorar o ensino. A Profa. Elaine vai melhorar como, se é 
inexperiente? O Prof. Paulo quando foi diretor geral, foi a única vez que que a 
Educação Física teve nota 2, um conceito péssimo! Depois disso, nas gestões do 



Prof. Alexandro e do Prof. Darlan foi sempre conceito 4. Porque deveríamos 
acreditar nessas promessas de campanha? O que os candidatos pretendem fazer 
sobre o assunto? 
 
Resposta: A implantação do ENADE pelo Ministério da Educação foi uma medida 
mal interpretada pelos alunos de graduação que gerou uma comoção geral de 
boicote causando muitos problemas. Felizmente, muitos alunos entenderam e 
apoiaram esta medida realizando a prova com sucesso e transmitindo aos demais 
uma mensagem de apoio e solidariedade para a realização do exame. Hoje, o 
trabalho de conscientização dos alunos ocorre desde o ingresso e, a cada ano é 
feito um trabalho de orientação para a realização da prova. Não é preciso fazer 
treinamento específico com os nossos alunos, como é feito em outras 
instituições, pois o sucesso da qualidade do ensino realizado no CEFID vem sendo 
refletido nos resultados dos últimos anos. É preciso manter a qualidade e 
melhorar sempre através da motivação dos alunos e professores. 

  

Técnico 
universitário 

Se o professor Paulão for eleito voltarão as vagas reservadas para o Diretor Geral 
e para os Diretores Assistentes como era em 2005? Qual será a política de 
estacionamento a partir da eleição visto que hoje técnicos e professores 
estacionam por ordem de chegada? E os alunos como ficarão em relação ao 
assunto? Continuarão a estacionar na rua, arriscados a terem seus carros riscados 
e até roubados? 
 
Resposta: Em relação as vagas existentes dentro do CEFID o acesso as mesmas 
será exatamente como acontece hoje, ou seja, os técnicos e professores 
estacionarão por ordem de chegada. Em relação aos alunos, os mesmos só terão 
um estacionamento capaz de comportar todos os alunos, no NOVO CEFID. 
Contudo, para evitar danos aos carros ou mesmo roubos, que infelizmente 
acontecem na Rua Pascoal Simone,  iremos entrar em contato com a Segurança 
Pública e solicitar a instalação de uma câmera de segurança, assim como com o 
Prof. Fabiano Teixeira que é membro do conselho de segurança do Bairro 
Coqueiros para estudarmos alguma estratégia para resolver este problema. 

Técnico 
universitário 

O(A) Sr. (a) compromete-se em nomear tecnicos universitarios para as funçoes 
administrativas de tecnico, inclusive de diretor administrativo? 
 
Resposta: Sim, eu me comprometo a nomear técnicos universitários para as 
funções administrativas de técnico, inclusive para o cargo de diretor 
administrativo. 

Técnico 
universitário 

Há um clima de grande polarização política interna no Centro, trazendo, como 
consequência, prejuízos ao bom andamento dos serviços, tendo em vista fofocas, 
desentendimentos e descontentamentos de parte dos técnicos aqui lotados. No 
dizer de muitos, o clima está "carregado, pesado". O que o(a) candidato(a) 
pretende fazer para amenizar ou mesmo acabar com essa situação?  
 
Resposta: Realmente, há uma grande polarização política interna no Centro e este 
foi um dos motivos pelos quais eu resolvi me candidatar a diretora geral do CEFID, 



pois precisamos estimular o talento e habilidades dos integrantes do CEFID 
independente das alianças políticas ou de amizade e ter um atuação prospectiva. 
As diferenças sempre existirão, contudo o diálogo irá  nortear a minha gestão e eu 
realmente acredito que o bom senso fará toda a diferença na resolução dos 
problemas.   

Técnico 
universitário 

PARA OS 2 CANDIDATOS: QUERO SABER A OPINIÃO DELES SOBRE O AUMENTO 
IRRISSÓRIO DE R$29,00 REAIS NO VALE-ALIMENTAÇÃO CONGELADO HÁ 13 
ANOS??? 
 
Resposta: Esse aumento é insignificante,  não poderia nem ser considerado um 
aumento, pois não representa um ganho real após 13 anos sem nenhum reajuste. 

Técnico 
universitário 

Nos últimos 4 anos temos sofrido com a distribuição tardia de recursos para 
compras e licitações. Ficamos 10 meses por ano sem saldo financeiro, sendo 
liberado o dinheiro nos últimos dois meses do ano, quando licitações já 
ocorreram, não havendo tempo hábil para a compra do que realmente 
precisávamos. Gostaria de saber como os candidatos enxergam essa contradição 
em que ficamos o ano inteiro sem dinheiro, mas em novembro/dezembro o 
dinheiro aparece e a UDESC devolve 14 milhões para o Estado? 
Resposta: Anualmente fazemos uma previsão orçamentária com base no ano 
anterior em relação a demanda do centro. O grande problema é que o processo 
licitatório  realizado na reitoria não funciona de forma adequada e ágil.  Dessa 
forma os recursos necessários são disponibilizados lentamente comprometendo a 
estrutura e o andamento das atividades básicas do centro. A única forma de 
resolver esta situação é otimizar o processo licitatório. Sendo assim, como 
diretora geral estarei a disposição da reitoria para juntos realizarmos uma análise 
de como melhorar este processo. 
 

Técnico 
universitário 

A atual política de investimentos da Reitoria não prevê critérios claros para a 
distribuição de recursos financeiros para investimentos nos Centros 
(computadores, carteiras, móveis). Não se sabe quanto nem quando poderá ser 
investido por ano em material permanente. O dinheiro, quando vem, vem a conta-
gotas e após o centro “bater na porta” da Reitoria e “chorar” um dinheirinho para 
poder comprar. Como os candidatos pensam em administrar um centro com esta 
realidade atual. 
 
Resposta: Anualmente fazemos uma previsão orçamentária com base no ano 
anterior em relação a demanda do centro. O grande problema é que o processo 
licitatório  realizado na reitoria não funciona de forma adequada e ágil.  Dessa 
forma os recursos necessários são disponibilizados lentamente comprometendo a 
estrutura e o andamento das atividades básicas do centro. A única forma de 
resolver esta situação é otimizar o processo licitatório. Sendo assim, como 
diretora geral estarei a disposição da reitoria para juntos realizarmos uma análise 
de como melhorar este processo. 
 

Técnico 
universitário 

A postura ética é um requisito essencial para um gestor público. Fale sua opinião 
do que é ser ético no serviço público.  
 



Resposta: Ser ético no serviço público é ser imparcial, é respeitar o outro, é 
trabalhar pela coletividade, é jamais se apropriar do cargo para benefício próprio.  

 


