
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Erechim  

Departamento de Ensino  

OFÍCIO Nº 008/2021/DDE/ERECHIM/IFRS  

Erechim, 03 de março de 2021.  

Ao Senhor Eduardo Angonesi Predebon - Presidente do Conselho de Campus do IFRS             
Campus Erechim. 

Assunto: Análise da oferta de cursos/vagas no Processo Seletivo Especial para ingresso de 
novos estudantes para o primeiro semestre do ano civil de 2021. 

Em 15 de dezembro de 2020 o Conselho Superior da nossa Instituição aprovou a              
Resolução nº050, que trata das formas de ingresso aos cursos do IFRS, em caráter              
excepcional, para Processo de Ingresso Discente no primeiro semestre de 2021. Com a             
aprovação da Resolução nº 015 de 19 de fevereiro de 2021 que aprova a retomada do                
calendário acadêmico, os encaminhamentos para realização de Processo Seletivo Especial          
começaram a ser realizados. 

Um dos encaminhamentos para realização desse processo seletivo é a determinação           
da oferta de cursos e vagas por cada um dos campi. Nesse sentido, a Pró-reitoria de Ensino                 
encaminhou, por meio do OFÍCIO 024/2021/PROEN/REITORIA/IFRS de 23 de fevereiro de           
2021, orientações sobre a organização e o desenvolvimento do Processo Seletivo Especial            
para ingresso de novos estudantes no primeiro semestre do ano civil de 2021. 

Entre as orientações fornecidas, podemos destacar a importância de que o           
levantamento do quadro de cursos e vagas seja precedido de um amplo diálogo envolvendo              
as coordenações de curso e os demais setores/grupos envolvidos no processo seletivo, com             
análise criteriosa das APNPs aproveitadas e da capacidade de absorção de novos estudantes             
pelo campus. A fim de seguir essas orientações, a Direção de Ensino dialogou com              
diferentes setores do campus, em especial com as Coordenações de Cursos, para que esse              
processo se desse da forma mais ampla possível, considerando o prazo estabelecido para o              
retorno das informações. Esse diálogo resultou nas seguintes análises: 

a) Aproveitamento das APNPs 

A Direção de Ensino, juntamente com o Setor Pedagógico, o Setor de Registros             



Escolares e as Coordenações de Curso elaborou um levantamento minucioso sobre a oferta             
e o aproveitamento das APNPs. 

b) Utilização de espaços do Campus 

Como forma de identificar a capacidade de ocupação dos espaços do Campus em um              
possível retorno presencial e garantirmos um retorno seguro à nossa comunidade           
acadêmica, consideramos a “Análise de Ambientes Críticos do IFRS” elaborada pela           
Comissão Retorno Seguro da nossa Instituição. 

c) Levantamento de estudantes que se desligaram da Instituição e número de           
estudantes que permanecem matriculados nas disciplinas. 

O Setor de Registros Acadêmicos realizou levantamento do número de estudantes           
que se desligaram da Instituição; número de estudantes que permanecem matriculados em            
cada disciplina, mesmo após a realização das APNPs; e vagas disponíveis do Processo             
Seletivo Complementar 2020/01. 

Essas análises foram realizadas para identificar o número vagas disponíveis para           
oferta, de acordo com o OFÍCIO 024/2021/PROEN/REITORIA/IFRS, sendo que, devem ser           
consideradas vagas disponíveis: 

a) as vagas de turmas de primeiro ano, ou primeiro semestre (para os cursos de               
organização, que não foram preenchidas pelo Processo Seletivo 2020/01;  

b) as vagas geradas pelo desligamento de estudantes que as ocupavam;  

c) as vagas geradas pelo aproveitamento das atividades pedagógicas não presenciais           
(APNPs), por parte dos estudantes que avançaram para a etapa ou série subsequente             
(segundo ano ou segundo semestre dos cursos). 

Considerando essas informações e esses critérios, as Coordenações de Curso se           
reuniram com os demais servidores que atuam em seus cursos e deliberaram sobre a oferta               
ou não de vagas e o quantitativo das mesmas. Essas informações podem ser observadas nos               
Ofícios emitidos por cada um dos cursos (Anexos 1 ao 10) e de forma resumida na Tabela 1.  

Tabela 1 - Cursos ofertados pelo IFRS - Campus Erechim e número de vagas a serem                
ofertadas no Processo Seletivo Especial. 

Curso  Vagas  

Técnico em Informática 15 vagas 

Técnico em Mecatrônica Não haverá oferta 

Técnico em Alimentos  3 vagas 



 
Considerando que as deliberações tomadas pelas Coordenações de Curso vão ao           

encontro do que estabelece o OFÍCIO 024/2021/PROEN/REITORIA/IFRS, os levantamentos         

realizados e o que foi discutido nos momentos de diálogo com outros setores do Campus, a                

Direção de Ensino endossa esses quantitativos e recomenda a este Conselho a aprovação da              

Oferta desse cursos/vagas no Processo Seletivo Especial. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Denise Olkoski 

Diretora Substituta do Departamento de Ensino 

                         Portaria nº 64/2020 

Técnico em Mecânica  Não haverá oferta 

Técnico em Logística 10 vagas 

Técnico em Finanças 07 vagas 

Técnico em Modelagem de Vestuário 10 vagas 

Técnico em Produção de Moda 16 vagas 

Tecnologia em Marketing Não haverá oferta 

Tecnologia em Design de Moda 4 vagas 

Administração Não haverá oferta 

Engenharia de Alimentos 4 vagas 

Engenharia Mecânica 1 vaga 



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim 

OFÍCIO Nº 002/2021/IFRS/ERECHIM/COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

Erechim, 03 de março de 2021.

À
Diretora de Ensino Substituta do IFRS – Campus Erechim

Assunto: Oferta de Vagas no Processo Seletivo Especial.

Prezada Diretora,  a  Coordenação do Curso Técnico em Mecânica,  vêm através deste
informar, que em reunião com o grupo de professores da área mecânica do Campus Erechim,
realizada no dia 01 de março de 2021, às 17h por web conferência, decidiu o seguinte:

Considerando o Ofício PROEN 24-2021 – Orientações Referentes ao Processo Seletivo
Especial, as orientações recebidas em reunião entre coordenadores de curso com a PROEN (Pró-
Reitoria  de  Ensino  do  IFRS),  orientações  da  Direção  de  Ensino  do  Campus  Erechim  e
informações da Planilha com os aproveitamentos e desistências no curso Técnico em Mecânica,
decidiu-se  por  não  ofertar  vagas  no  Processo  Seletivo  Especial  para  o  curso  Técnico  em
Mecânica, em virtude de que não houve desligamentos ocorrido no período de suspensão do
calendário letivo 2020/1 e nenhum discente teve progressão por aproveitamentos em todos os
componentes  curriculares,  pois  há  vários  componentes  do  primeiro  semestre  que  são
essencialmente  ministradas  com  aulas  práticas  e  que  necessitam  ser  ministrados  de  forma
presencial, quando o retorno for possível.
Sem  mais  para  o  momento,  fico  à  disposição  para  quaisquer  dúvidas  ou
esclarecimentos a respeito.

Atenciosamente.

__________________________________
Prof. Luciano Aparecido Kempski

Coordenador do Curso Técnico em Mecânica
Portaria n° 217/2019   - IFRS – Campus Erechim.

Rua Domingos Zanella, 104 – Bairro Três Vendas – Erechim/RS – CEP: 99713-028
Telefone: (54) 3321-7500 – Sítio eletrônico: http://www.erechim.ifrs.edu.br 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Erechim 

 
 

Ofício - Nº 01 / 2021 / Coordenação do Curso Técnico em Logística /IFRS/ Erechim
                        

 
                Erechim, 02 de março de 2021. 

 
 
Para: Denise Olkoski/ Diretora Substituta do Departamento de Ensino/Campus Erechim. 

 

Assunto:  Vagas para processo seletivo  

 

Prezada Diretora de Ensino, 

 

Atendendo solicitação, informo que após avaliar orientações da PROEN e da Direção 

de Ensino do Campus, o curso Técnico em Logística do IFRS – Campus Erechim, ofertará 

10 (dez) vagas para o próximo processo seletivo complementar. 

A decisão foi tomada após analisar o quantitativo de alunos matriculados no 

semestre 2020/1, assim como o total de alunos remanescentes após encerramento do 

primeiro ciclo das APNPs, já que as disciplinas do primeiro semestre contam ainda com 

30 alunos matriculados e não comportam mais matrículas além das informadas no 

parágrafo anterior, e também se  levando em consideração o previsto no PPC do curso.  

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Marcos Antônio Cezne 
Coordenador do Curso Técnico em Logística 

Portaria 23 de 06/02/2020 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Erechim 

 
 

Oficio - Nº 02 / 2020  / Coordenação do CST em Marketing/IFRS/ Erechim                        
 
 

                       Erechim, 02 de março de 2021. 
 
 
Para: Denise Olkoski/ Diretora Substituta do Departamento de Ensino/Campus Erechim. 

 

 

Assunto:  Vagas para processo seletivo  

 

Prezada Diretora de Ensino, 

 

Atendendo solicitação, informo que após avaliar orientações da PROEN e da Direção de 

Ensino do Campus, o curso de Tecnologia em Marketing do IFRS – Campus Erechim, não 

ofertará vagas para o próximo processo seletivo. 

A decisão foi tomada após verificar que algumas disciplinas do primeiro semestre não 

comportam mais matriculas, levando em consideração o previsto no PPC do curso.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Sidnei Dal’Agnol 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Marketing 

Portaria: 45/2021 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Erechim 

 
 

Oficio - Nº 01 / 2021 / Coordenação do Curso Técnico em Finanças /IFRS/ Erechim 
                       
 
 

                  Erechim, 02 de março de 2021. 
 
 
Para: Denise Olkoski/ Diretora Substituta do Departamento de Ensino/Campus Erechim. 

 

 

Assunto:  Vagas para processo seletivo  

 

Prezada Diretora de Ensino, 

 

Atendendo solicitação, informo que após avaliar orientações da PROEN e da Direção 

de Ensino do Campus, o curso Técnico em Finanças do IFRS – Campus Erechim, 

ofertará 07 (sete) vagas para o processo seletivo complementar. 

A decisão foi tomada após verificar que algumas disciplinas do primeiro semestre não 

comportam mais matriculas, levando em consideração o previsto no PPC do curso.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Julio A Faitão 

Coordenador do Curso Técnico em Finanças 
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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Erechim 

 
 

OFÍCIO Nº 1/2021 – Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, 
Coordenação do Curso Técnico em Produção de Moda, Coordenação do Curso Técnico em 
Modelagem do Vestuário. 

                                      

Erechim/RS, 02 de março de 2021. 

 

Para: Diretora de Ensino Substituta, Profa. Denise Olkoski 

De: Coordenações da Área de Moda e Vestuário 

Assunto: Ofertas de vagas para o processo seletivo especial de 2021/1 

 

 Prezada Denise Olkoski, 

 Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente informar o quantitativo de vagas 
a serem oferecidas, nos cursos da área de Moda e Vestuário, para o Processo Seletivo Especial 
2021/1, seguindo orientações da Pró-Reitoria de Ensino do IFRS (PROEN) e da Direção de Ensino 
do Campus Erechim, conforme segue: 

- CST em Design de Moda: 4 vagas; 

- CTS em Produção de Moda: 16 vagas;                                                                                                               

- CTS em Modelagem do Vestuário: 10 vagas. 

Este quantitativo de vagas foi definido considerando a Resolução 15, de 19 de fevereiro 
de 2021, que determina a retomada do calendário acadêmico e a substituição das aulas presen-
ciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - 
Covid-19, conforme legislação vigente. E, considerando o documento “Análise dos Ambientes 
Críticos do IFRS” elaborado pela Comissão de Retorno Seguro do IFRS e disponibilizado pela Di-
reção de Ensino do Campus Erechim, onde consta a avaliação dos espaços físicos da instituição 
e a ocupação recomendada para um retorno seguro das atividades presenciais, visando o dis-
tanciamento social entre os discentes. 
 

 Cordialmente, 
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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Erechim 

 
 

 
Keila Marina Nicchelle 

Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 
Portaria Nº 47 de 14 de fevereiro de 2019 

IFRS – Campus Erechim 
 

 
 
 

Andréia Mesacasa 
Coordenadora do Curso Técnico em Produção de Moda 

Portaria Nº 61 de 28 de fevereiro de 2019 
IFRS – Campus Erechim 

 
 

 
 
                                                                  

 Natálie Pacheco Oliveira 
Coordenadora do Curso Técnico em Modelagem do Vestuário 

Portaria Nº60 de 28 de fevereiro de 2019 
IFRS – Campus Erechim 

 
 

                                                                                                                                                                 



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

OFÍCIO Nº 001/2021/IFRS/ERECHIM/COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PPC DO CURSO
TÉCNICO EM MECATRÔNICA, NA MODALIDADE DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO, DO IFRS
- CAMPUS ERECHIM

Erechim, 02 de março de 2021.

À

Diretora de Ensino Substituta do IFRS – Campus Erechim

Assunto: Oferta de Vagas no Processo Seletivo Especial

Prezada Diretora,
Ao cumprimentá-la cordialmente, como membro da Comissão de elaboração

do PPC do Curso Técnico em Mecatrônica, na modalidade de Ensino Médio Integrado, do
IFRS  -  Campus  Erechim,  venho  através  deste  informar,  que  em  reunião  da  referida
Comissão realizada no dia 02 de março de 2021, decidiu-se o seguinte:

Considerando o Ofício PROEN 24-2021 – Orientações Referentes ao Processo
Seletivo Especial, as orientações recebidas em reunião entre coordenadores de curso com
a Pró-Reitoria de Ensino do IFRS e orientações da Direção de Ensino do Campus Erechim,
que não serão ofertadas vagas para o Curso Técnico em Mecatrônica no ano vigente.

Sem  mais  para  o  momento,  fico  à  disposição  para  quaisquer  dúvidas  ou
esclarecimentos a respeito.

Atenciosamente:

__________________________________
Prof. Alisson Dalsasso Corrêa de Souza

Membro da Comissão de elaboração do PPC do Curso Técnico em Mecatrônica, na
modalidade de Ensino Médio Integrado, do IFRS - Campus Erechim

Portaria n° 110/2020
IFRS – Campus Erechim.

Rua Domingos Zanella, 104 – Bairro Três Vendas – Erechim/RS – CEP: 99713-028
Telefone: (54) 3321-7500 – Sítio eletrônico: http://www.erechim.ifrs.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Gabinete do Reitor 

OFÍCIO Nº 01/2021/Coordenação de Ensino/IFRS Campus Erechim 
 

Erechim, 02 de março de 2021. 
 
À Senhora 
Denise Olkoski 
Diretora de Ensino substituta do IFRS campus Erechim 
Erechim/RS 
 
Assunto: Comunica número de vagas e que vai ofertar vagas no Processo de Ingresso Discente 
especial 2021 para o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. 
 

Senhora Diretora, 

 

Encaminho o resultado do colegiado do curso Técnico em Informática Integrado 
ao ensino médio realizado no dia de hoje, 02 de março de 2021, na sala 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim às 13h30, referendo à oferta de vagas 
para o Processo Seletivo de Ingresso Discente especial de 2021. O colegiado deliberou pela 
oferta de 15 vagas, considerando o contexto atual relacionado com uma previsão de 
aproveitamento das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) em andamento. Sendo o 
que tinha para o momento. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Miguelângelo Corteze 
Coordenação de Ensino Campus Erechim 
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

OFÍCIO  Nº  003/2021/IFRS/ERECHIM/COORDENAÇÃO  DO  CURSO  DE  ENGENHARIA
MECÂNICA

Erechim, 02 de março de 2021.

À

Diretora de Ensino Substituta do IFRS – Campus Erechim

Assunto: Oferta de Vagas no Processo Seletivo Especial.

Prezada Diretora,
Ao  cumprimentá-la cordialmente,  a  Coordenação do  Curso  Superior  de

Engenharia  Mecânica,  vêm através  deste  informar,  que  em reunião  com o  grupo  de
professores da área mecânica do Campus Erechim, realizada no dia 01 de março de 2021,
decidiu o seguinte:

Considerando o Ofício PROEN 24-2021 – Orientações Referentes ao Processo
Seletivo Especial, as orientações recebidas em reunião entre coordenadores de curso com
a Pró-Reitoria de Ensino do IFRS, orientações da Direção de Ensino do Campus Erechim e
informações da Planilha com os aproveitamentos e desistências do curso de Engenharia
Mecânica,  que  será  ofertada  1  (uma)  vaga  para  o  curso  de  Engenharia  Mecânica  no
Processo  Seletivo  Especial,  em  virtude  de  um  desligamento  ocorrido  no  período  de
suspensão do calendário letivo 2020/1.

Sem  mais  para  o  momento,  fico  à  disposição  para  quaisquer  dúvidas  ou
esclarecimentos a respeito.

Atenciosamente:

__________________________________
Prof. Demian Boaroli

Coordenador do curso de Engenharia Mecânica
Portaria n° 31/2021

IFRS – Campus Erechim.

Rua Domingos Zanella, 104 – Bairro Três Vendas – Erechim/RS – CEP: 99713-028
Telefone: (54) 3321-7500 – Sítio eletrônico: http://www.erechim.ifrs.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Erechim 

Coordenação do Curso Técnico em Alimentos 
 
 
OFÍCIO Nº 002/2021/IFRS/ERECHIM/ALIMENTOS 

 
 

Erechim, 02 de março de 2021. 
 
Ao 
Diretor de Ensino do IFRS – Campus Erechim 
 
 
Assunto: Definição da Oferta de Vagas dos Cursos Superior e Técnico da Área de Alimentos 
para o Processo Seletivo Especial 2021. 
 

Prezado Diretor, 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, as Coordenações dos Cursos Superior e Técnico da Área de Alimentos 

vêm através deste apresentar sugestão, enquanto Área de Alimentos, sobre a oferta ou não de vagas, 

bem como o seu quantitativo para o Processo Seletivo Especial 2021. 

Neste sentido, considerando: 

- O Ofício nº 024/2021/PROEN/REITORIA/IFRS, que estabelece Orientações referentes 

ao Processo Seletivo Especial. 

- A reunião de docentes da área de Alimentos realizada dia 01 de março de 2021, acerca 

do tema em questão, onde houveram manifestações e posicionamentos dos colegas professores. 

A área de Alimentos, em sua maioria, manifesta-se A FAVOR DA OFERTA DE VAGAS, 

sendo 4 VAGAS para o curso Superior em Engenharia de Alimentos e 3 VAGAS para o curso Técnico em 

Alimentos.  

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para lhe renovar nossos sinceros protestos de 

profundo respeito e elevada consideração. 

 
 

______________________________________ 
Guilherme Barcellos de Moura 

Coordenador do Curso Técnico em Alimentos 
 
 
 

___________________________________________________ 
Wagner Luiz Priamo 

Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Alimentos 
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DDE IFRS Erechim <dde@erechim.ifrs.edu.br>

Fwd: Curso Graduação em Administração
4 mensagens

Giovane Rodrigues Jardim <giovane.jardim@erechim.ifrs.edu.br> 24 de fevereiro de 2021 13:25
Para: DDE IFRS Erechim <dde@erechim.ifrs.edu.br>, Silvana Saionara Gollo <silvana.gollo@erechim.ifrs.edu.br>

Silvana, parabenizo ao NDE pela decisão, que embora seja difícil no momento, irá oportunizar uma digna
implantação do bacharelado em administração no campus Erechim. Pode contar comigo. Como estou de férias,
coloco a direção de ensino com cópia para registro da decisão.
Abraços

---------- Forwarded message ---------
De: Silvana Saionara Gollo <silvana.gollo@erechim.ifrs.edu.br>
Date: qua, 24 de fev de 2021 13:19
Subject: Curso Graduação em Administração
To: Giovane Rodrigues Jardim <giovane.jardim@erechim.ifrs.edu.br>

Prezado Giovane. Tudo bem com o senhor? 
Gostaria de  informar que na reunião do NDE do curso de Administração foi deliberado que o curso de graduação
em administração somente será oferecido no processo seletivo 1/2022, ou seja, seu início será somente em
março de 2022. Durante o ano estaremos adequando infra-estrutura e divulgando o curso, para que tenhamos
uma boa adesão, num processo seletivo normal (não por sorteio) e com uma forma híbrida de oferta, como
imaginamos que até lá estejamos. 
Um abraço e fico a disposição para diálogos e para o que se fizer necessário.
Silvana

--
Profª Drª Silvana Saionara Gollo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Erechim
Rua Domingos Zanella, 104 - Bairro Três Vendas - CEP: 99700-000 - Erechim – RS
Telefone: (54) 3321-7551

DDE IFRS Erechim <dde@erechim.ifrs.edu.br> 24 de fevereiro de 2021 21:53
Para: Giovane Rodrigues Jardim <giovane.jardim@erechim.ifrs.edu.br>
Cc: Silvana Saionara Gollo <silvana.gollo@erechim.ifrs.edu.br>

Boa noite Silvana e Giovane,

Também parabenizo, não deve ter sido uma decisão fácil, mas acredito que tenha sido a mais acertada. Estamos
à disposição para auxiliar nas ações futuras para obtenção do êxito quando do primeiro processo seletivo do
curso em 2022.

Está feito o registro e faremos os encaminhamentos necessários.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Profa. Denise Olkoski
Diretora Substituta do Departamento de Ensino - Portaria nº 64/2020.  
IFRS - Campus Erechim
(54) 3321-7506
www.erechim.ifrs.edu.br

Silvana Saionara Gollo <silvana.gollo@erechim.ifrs.edu.br> 25 de fevereiro de 2021 13:54
Para: DDE IFRS Erechim <dde@erechim.ifrs.edu.br>

E-mail de IFRS - Campus Erechim - Fwd: Curso Graduação em Admin... https://mail.google.com/mail/u/1?ik=42175faa60&view=pt&search=a...
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