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Pós-Graduação e
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ASSERS faz parceria para curso de Supervisão Educacional e abre espaço para participação
cooperada em livros.
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Programas de capacitação, formação continuada e atualização.
Pág. 4

INFORMATIVO DIGITAL
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AGUARDE UM CONVITE
ESPECIAL PARA VOCÊ
SUPERVISOR/A, ORIENTADOR/A, DIRETOR/A,
PROFESSOR/A, ESTUDANTE DE PEDAGOGIA
A ASSERS promove, no dia 18 de agosto de 2012, o XXI Encontro Estadual de
Supervisores Educacionais, com o tema “Supervisão Educacional: tempo de
aprender tudo, desaprender tudo e aprender de novo”. O evento apresenta a
necessidade de acompanhar as transformações da humanidade e principalmente
da educação, onde as mudanças são visíveis e não há mais lugar para a mesmice
no que diz respeito ao fazer pedagógico realizado tanto pela supervisão como pela
orientação, sem deixar de lado a gestão, pois o coletivo é fundamental para o
desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem competente.
Palestrantes:
· Dr. Ricardo León Cóhen (Porto Alegre)
· Drª Clarisse Leal (Florianópolis)
· Drª Heloisa Luck (Rio de Janeiro)
· Dr. Fernando Capovilla (São Paulo)
· Dr. Jorge Trevisol (Porto Alegre)
· Prof. José Anchieta (Novo Hamburgo)
As inscrições são gratuitas, limitadas a lotação da sala e estarão abertas em
seguida através do website ASSERS. Acompanhe pela internet ou pelo
Informativo Digital.

ASSESSORIA/ASSERS 2012
A ASSERS, com a experiência de quem há quase 40 anos promove ações em
prol dos Supervisores Educacionais, também presta assessoria especializada na
formação de professores, coordenadores, orientadores e gestores de escolas/empresas públicas ou privadas. Para tanto, desenvolvemos ações formativas
que possibilitam o aperfeiçoamento humano, bem como o processo pedagógico
das instituições atendidas.
O nosso grande diferencial é a metodologia para a construção de cada
assessoria, isto é, a elaboração de maneira personalizada, a partir das demandas
discutidas com a instituição interessada, visando a consideração e a especificidade de cada instituição e como consequência possibilita a mudança efetiva da
prática pedagógica de seus ambientes, bem como a designação de profissionais
com larga experiência na área específica da assessoria a ser desenvolvida.
Confira abaixo as nossas assessorias:

- Educação Infantil
- Ensino Fundamental e Médio
- Educação Especial
- Educação de Jovens e Adultos
- Tecnologia Educacional
- Planejamento e Gestão
- Assessoria Pedagógica a Empresas
- Cursos de Extensão Comunidade Escolar
- Elaboração de Projetos Sociais.

Querid@s

associad@s:

Mais um ano de muito trabalho
recomeça e como não poderia ser
diferente, nossa instituição retoma suas
atividades com força total num planejamento refletido, buscando atender as
necessidades dos associados, manifestadas nas avaliações dos eventos realizados no ano anterior e pela enquete do
site. Entende-se que educação se faz nos
mais diversos espaços e tempos buscando a qualificação da mesma através dos
educadores.
O ano de 2012 proporcionará muitos
desafios e decisões importantes. Ano de
atitudes diferentes e diferenciadas num
movimento permeado de mudanças que
qualificarão o fazer pedagógico. A nova
diretoria, Conselhos Deliberativo e

Fiscal e as CRASSERS
tem o compromisso
com esta instituição e
seus associados de
oferecer o seu melhor
em benefício da
educação. A concretização de nossos
sonhos está em nossas mãos, se queremos mudanças comecemos por nós
mesmos, pois, para sermos felizes é
preciso acreditar que uma vida melhor é
possível.
Desejamos que Deus esteja sempre a
nosso lado nos guiando e protegendo (e
com certeza estará, como sempre
esteve), e, que ele abençoe à tod@s.
Yolanda Pereira Morel
Presidente
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ASSERS PARTICIPA DA ORGANIZAÇÃO DO II
FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
A ASSERS está dando sua contribuição
para a organização deste importante
evento, com a participação da Professora
Yolanda Morel em reuniões do Comitê
Organizador, como integrante da Comissão
Mobilizadora, e ações de divulgação e
incentivo a participação de educadores do
RS.
O evento é um fórum temático do Fórum
Mundial de Educação (FME), um movimento
pela cidadania e pelo direito universal à

educação que busca levantar propostas que
integrem a plataforma mundial de educação.
A primeira edição do FMEPT foi realizada em
2009, em Brasília. A segunda edição será
realizada em Florianópolis de 28 de maio a
1º de junho de 2012.
O II Fórum registrou nesta semana a
marca de 14 mil inscritos. Para quem ainda
não garantiu sua participação, é só fazer sua
inscrição gratuita

ASSERS APRESENTA O OLHAR DA SUPERVISÃO
EM EVENTO MUNDIAL
A A S S E R S
participou do Forum
Social Temático, evento
do calendário do Fórum
Mundial Social, que
ocorreu na região
metropolitana de Porto
Alegre, realizando a
oficina Supervisão no
Olhar da Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - Lei 9394/96, no dia 25
de janeiro no Largo Zumbi dos Palmares.
A atividade foi coordenada pela professora Zélia Dias Martins, acompanhada pelas
professoras Yolanda Pereira Morel e Lucia
Elena Ebling.
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NOTA IMPORTANTE

Diretoria da ASSERS

Coordenadorias Regionais

PRESIDENTE:

3ª CRASSERS - Passo Fundo
Diretora: Neiva Maria Balbinot
Vice-Diretora: Ieda Maria Vigne
Secretária: Edenia Victoria Cordeiro Lopes
Tesoureira: Leci Teresinha Dea Costa

Yolanda Pereira Morel
1ª VICE-PRESIDENTE:
Maria José Machado de Lima
2o VICE-PRESIDENTE:
João Batista Ramos
1ª SECRETÁRIA:
Lucia Elena Müller Ebling
2ª SECRETÁRIA:
Valdemira de Freitas Carpenedo

4ª CRASSERS - Bagé
Diretora: Yomara Bispo da Costa Dalé
Vice-Diretora: Zélia Dias Martins
1ª Secretária: Maria do Horto Jardim Ávila
2ª Secretária: Lilian Jurema Monteiro Masson
Tesoureira: Deise Rodrigues Padilha Pires

1ª TESOUREIRA:
Vanderlete Neves
2ª TESOUREIRA:
Leci Teresinha da Costa
CONSELHO DELIBERATIVO

12ª CRASSERS - SANTA CRUZ DO SUL
Diretora: Sandra Regina Haas da Fontoura
Vice Diretora: Leia Raquel de Almeida
Secretária: Maristela Dal Lago
1ª Tesoureira: Cristina Luisa Bencke Vergutz
2ª Tesoureira: Tatiane Tormes Müller

TITULARES:
Presidente: Yomara Bispo da Costa Dalé (Bagé)

14ª CRASSERS - Santo Angelo

Secretária: Rejane de Paula (Porto Alegre)

Diretora: Cristiane Ferreira Abaide
Vice-Diretora: Neila Tereza Brizola Dalla Vechia
Secretária: Nádia Adriani Turcato Stapazon
Tesoureira: Loreny dos Santos Capa

Jonia Seminotti (Porto Alegre)
Luciane Zachazeski (Porto Alegre)
Deise Rodrigues Padilha Pires (Bagé)
Luiz Waclaw Lempek Maliszewski (Dom Feliciano)
SUPLENTES:
Berenice Bischoff Bloise (Porto Alegre)
Rejane Padilha de Paula (Porto Alegre)

23ª CRASSERS - Caçapava do Sul
Diretora: Neusa Maria Dourado Trindade
Vice-Diretora: Kátia Cilene Valmarath Linhares
Secretária: Luci da Rosa Marques
Tesoureira: Leslie Maicá Melo

Conforme foi divulgado no último
jornal de 2011, a mensalidade da
ASSERS será reajustada conforme
seu Estatuto vigente e deliberação
da Diretoria, Conselhos Deliberativo
e Fiscal e CRASSERS, em reunião
no dia 2 de abril de 2012, em um e
meio por cento do vencimento
básico do nível 5 classe A do
Magistério Público Estadual,
quando e toda vez que este tiver
reajuste salarial.

A tod@s @s
associad@s que
aniversariam nos meses
de janeiro, fevereiro,
março e abril/2012
AQUELE ABRAÇO!

Sonia Marli Righi Aita (Santa Maria)
Tatiana Tavares Leão (Caçapava do Sul)
Rita Maria Belém Dias de Oliveria (Santa Cruz do Sul)

Departamento de Publicações

CONSELHO FISCAL

Conselho Editorial: Yolanda Pereira Morel, Maria José
Machado Lima, João Batista Ramos, Lúcia Elena
Muller Ebling, Valdemira de Freitas Carpenedo,
vanderlete Neves e Leci Teresinha da costa.

TITULARES:
Presidente: Zélia Dias Martins (Bagé)

Daniela Pedra Mattos (Piratini)
Norma Brigo (Santo Angelo)
Iris do Espírito Santo Abraão (Porto Alegre)
Olinda Pereira Morel Trindade (Porto Alegre)
SUPLENTES:
Orfelina Moraes Borba Ricardo (Bagé)
Kátia Cilene Valmarath Linhares (Caçapava do Sul)
Angelita Vargas Brazil (Alvorada)
Maria Olina Bastos Furtado (Porto Alegre)
Juliana Rodrigues da Costa (Porto Alegre)

Departamento de Formação

PARABÉNS MULHER
PELO DIA
INTERNACIONAL
DEDICADO A TI!
“Bem aventurada a mulher que cuida
do próprio perfil interior e exterior, porque a
harmonia da pessoa faz mais bela à
convivência humana. Bem aventurada a
mulher que, ao lado do homem, exercita a
própria insubstituível responsabilidade na
família, na sociedade, na história e no
universo inteiro. Bem aventurada a mulher
chamada a transmitir e a guardar a vida de
maneira humilde e grande. Bem aventurada quando nela e ao redor dela acolhe, faz
crescer e protege a vida. Bem aventurada
a mulher que põe a inteligência, a sensibilidade e a cultura a serviço dela. Bem
aventurada a mulher que se empenha em
promover um mundo mais justo e mais
humano. Bem aventurada a mulher que,
em seu caminho, encontra Cristo: escutaO, acolhe-O, segue-O, como tantas
mulheres do evangelho, e se deixa iluminar
por Ele na opção de vida. Bem aventurada
a mulher que, dia após dia, com pequenos
gestos, com palavras e atenções que
nascem do coração, traça sendas de
esperança para a humanidade”.

Revista Espaço Inovação/ASSERS
Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel
Diretora Executiva: Maria José Machado de Lima
Diretor/Secretário Executivo: João Batista Ramos
Jornal Inovação/ASSERS
Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel
Diretora Executiva: Lúcia Elena Müller Ebling
Diretor/Secretário Executivo: João Batista Ramos

Centro de Pesquisa

(Cursos e Pós Graduação)

CPASSERS

Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel

Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel

Diretor/Secretário Executivo: João Batista Ramos

Diretora Executiva: Valdemira de Freitas Carpenedo
Diretor/Secretário Executivo: João Batista Ramos

Que a vida de cada um seja
repleta de emoções, alegrias e
conquistas!
A diretoria da ASSERS, seus
Conselhos Deliberativo e
Fiscal, mais as CRASSERS,
desejam que se sintam
abraçad@s neste dia tão
especial e único. Parabéns e
felicidades!

Neste dia em especial, nosso
desejo de parabéns, felicidades e
sucesso às mulheres
maravilhosas!
ASSERS
08/03/2012

XI Forum Nacional das Entidades
Representativas dos Especialistas de Educação
O Fórum foi realizado
em Brasilia, nas dependências do Conselho Nacional
de Educação, dias 26, 27 e
28 de março, tendo a
ASSERS e a AOERGS
como responsáveis pela
organização e secretaria.
No encontro foi
discutida uma pauta
importante para a categoria, contando com a
participação do professor
João Antonio Monlevade,
Consultor Legislativo do
Senado Federal, que
praticamente deu uma aula
sobre a Lei de responsabilidade educacional
que está relacionada à Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Também foi realizada uma visita ao
Senado Federal para contatos com
Senadores e autoridades legislativas.
Participaram representantes das
entidades representativas dos especialistas
em educação, a seguir relacionadas:
Associação dos Inspetores de Educação do
Estado do Rio Grande do Sul, Associação
Mineira de Supervisores Pedagógicos,
Associação dos Orientadores Educacionais
do Rio Grande do Sul, Associação dos
Orientadores Educacionais de Santa
Catarina, Associação dos Supervisores

C A R TA A B E R T A

Escolares de Santa Catarina, Associação
dos Supervisores Educacionais do Estado
do Rio Grande do Sul
Sindicato dos
Especialistas de Educação do Ensino
Público Municipal de São Paulo e
Associação Campo-Grandense de
Supervisores Escolares.
Este evento teve como pauta: PNE, não
retenção nos primeiros anos do ensino
fundamental e as novas diretrizes do ensino
médio, organização das ações deste fórum
(regimento, propostas, site, etc.), Lei de
Responsabilidade Educacional (LRE) e
negociação com o Legislativo (Senado e
Câmara Federal).

As entidades participantes do XI Fórum
Nacional das Entidades Representativas
dos Especialistas de Educação, realizado
em Brasília, na sede do Conselho Nacional
de Educação, no período de 26 a 28 de
março do corrente ano, deliberaram que:
Apoiam a necessidade de implementação de políticas educacionais claras e
coerentes com respeito à alfabetização, às
diretrizes para os anos iniciais do Ensino
Fundamental e à não retenção nesta
etapa.
Defendem as políticas consistentes de
formação inicial na carreira e continuada
para todos os profissionais da educação.
Exigem qualidade nos cursos de
graduação e pós-graduação na área
educacional e o respeito à formação dos
profissionais citados abaixo.
Lutam pela visibilidade e valorização
das especificidades concernentes aos
profissionais mencionados no inciso II, do
artigo 61, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, conforme redação
dada pela Lei nº 12014 de 2009.
Defendem a eficácia do artigo 64 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Administração, Planejamento,
Inspeção, Supervisão e Orientação

1ª REUNIÃO GERAL
DE DIRETORIA, CONSELHOS E CRASSERS

Educacional).
Exigem a realização de concurso
público de provas e títulos para ingresso
nas carreiras dos especialistas, em todos
os níveis de acordo com a legislação
vigente.
Apoiam a aprovação de uma Lei de
Responsabilidade Educacional que puna
os descalabros das administrações e
supere os entraves da Lei de
Responsabilidade Fiscal à garantia de
acesso e permanência de crianças,
jovens, adultos e idosos e à valorização
dos profissionais de educação.
Exigem a concessão da aposentadoria
especial para todos os profissionais da
educação mencionados no artigo 61 da
LDB, inciso II, conforme decisão do
Supremo Tribunal Federal.
Denunciam o exercício ilegal da
profissão de Orientador Educacional que
é regulamentada pela Lei nº 5564/68,
Decreto nº 72846/73.
Denunciam o descaso de governantes
para com suas obrigações legais decorrentes do Piso Salarial Nacional do
Magistério, em particular, e ao financiamento da educação em geral. Brasília, 28
de março de 2012.

23ª CRASSERS
CAÇAPAVA DO SUL

A primeira reunião deste ano mais uma vez
foi um sucesso. Diretoria Central, Conselhos
Deliberativo e Fiscal e mais as CRASSERS
estiveram presentes dia 2 de abril em Porto
Alegre para delinear e aprovar o planejamento
geral entre outras coisas.
Como não poderia ser diferente, a
organização, objetividade, transparências,
democracia e a acolhida foram elogiados por
todos. Foram comemorados os aniversários
do trimestre e a Páscoa.

SEDUC PROMOVE ABERTURA DO ANO
LETIVO MUNICIPAL

A Presidente da ASSERS,
professora Yolanda Pereira
Morel e a assessora de
eventos da Associação,
Mariane Brasil, reuniram-se
com o deputado estadual
Marco Alba (foto). Na ocasião
entregaram ao parlamentar
convite para 21º Encontro de
Supervisores Educacionais,

que ocorrerá dia 18 de agosto
de 2012 e falaram sobre seu
apoio à realização do evento
no Teatro Dante Barone, no
Palácio Farroupilha.
Também houve reunião na
Assembléia Legislativa com
Acélio Muratt, chefe do
Gabinete da Presidência,
tratando do mesmo tema.

Equipes diretivas e professores municipais lotaram o
Clube União na tarde de quinta-feira, 23 de fevereiro foi
organizada pela Secretaria de Educação do Município
(SEDUC) a abertura oficial do ano letivo de 2012 da rede
municipal de ensino composta por mais de 20 escolas. A
cerimônia ocorreu no Clube União Caçapavana onde
reuniu cerca de 350 participantes, entre equipes diretivas,
professores, funcionários de escolas, autoridades locais e
convidados. O Padre Rudinei Lasch, fez a benção do
evento. Na oportunidade, a Secretária de Educação Kátia
Valmarath Linhares falou sobre os projetos em desenvolvidos e as metas da educação municipal. “A filosofia da atual
gestão municipal, que trata da pedagogia da aprendizagem,
vem acolhendo as políticas públicas da educação emanadas pelo MEC, em prol de uma educação que recrie a cultura
junto com o aluno” ressaltou Kátia. O prefeito Zauri Tiaraju
de Castro falou sobre a caminhada nesses três anos de
governo:. “O compromisso para 2012 é dar continuidade ao
diálogo permanente com as equipes diretivas e debater
ainda no primeiro semestre o piso nacional no vencimento
dos professores” declarou.
A Pedagoga, Supervisora Educacional, mestranda em
Políticas e Administração em Educação Lúcia Elena Müller
Ebling foi a palestrante convidada para o evento. Também
no evento foi lançado o Prêmio Literário realizado pela
diretoria da Casa do Poeta, em conjunto com o Presidente
da Câmara, Ilson Tondo, que também participou da abertura
do ano letivo.

INSCRIÇÕES ABERTAS:

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
PROFISSIONAL PARA
SUPERVISORES EDUCACIONAIS E
ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA
PERÍODO: 28/04/2012 A 15/09/2012 - Sábados
COORDENAÇÃO: Professora Maria José Machado de Lima
HORÁRIO: (das 9h às 13 horas ) - Carga Horária: 24h
PÚBLICO ALVO: Associados/as da ASSERS, acadêmicos/as de Pedagogia
TEMA: Entendendo as Dificuldades de Aprendizagem: Conceitos, Características e
Estratégias Pedagógicas
OBJETIVO: Oferecer aos profissionais de educação atualização sobre as Dificuldades de
Aprendizagem.
INSCRIÇÕES: exclusivamente por email: luciana@assers.org.br
INVESTIMENTO: Este curso é totalmente gratuito para os associados/as da ASSERS;
para os Acadêmicos e público em geral custo é de 50,00.
CERTIFICADOS: estarão disponíveis no site ASSERS após 30 dias do término do curso.

LANÇAMENTO:
PÓS-GRADUAÇÃO NA ASSERS
PARCERIA SERVI PROJETOS E CURSOS E ASSERS
NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO EDUCACIONAL
OBJETIVO: Especializar profissionais para o atendimento na área da supervisão educacional, por meio da atualização e do aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos
pertinentes à ação supervisora em diferentes contextos educativos.
PÚBLICO-ALVO: Graduados de qualquer área do conhecimento que tenham interesse em
se especializar em Supervisão Educacional.
PREVISÃO DE DURAÇÃO: 15 MESES
AULAS QUINZENAIS: SEXTAS À NOITE e SÁBADOS MANHÃ E TARDE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Cópia do RG e CPF, certificado e histórico da graduação,
foto 3x4 (entregar na ASSERS)
INSCRIÇÕES: Entrar no site www.servi.adm.br, clicar em Pós-graduação, clicar em
Especialização em Supervisão Educacional, rolar a tela até "Faça sua inscrição neste
curso", clicar nele, clicar em "curso com inscrição aberta" e selecionar: "Supervisão
Educacional - ASSERS - Porto Alegre" e preencher todos os dados.

ESTES CURSOS JÁ
INICIARAM:
CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA
PARA SUPERVISORES
EDUCACIONAIS,
PROFESSORES E
ACADÊMICOS DE
PEDAGOGIA
TEMA: Gestão Educacional: chega de
fazer “de conta”
PERÍODO: 14/04/2012 A 01/09/2012
COORDENAÇÃO: Professora Lúcia Elena
Ebling

CURSO DE
CAPACITAÇÃO
PARA SUPERVISORES
EDUCACIONAIS E
ACADÊMICOS DE
PEDAGOGIA
TEMA: A Supervisão Escolar/Educacional
e seus fundamentos atuais
PERÍODO: 20/04/2012 A 05/10/2012
COORDENAÇÃO: Professora Luciana
Santos Pacheco
CARGA HORÁRIA: 54 horas
(das 9h às 12h e das 14h às 17h)
OBJETIVOS: Oferecer aos profissionais
de educação o conhecimento sobre o
papel do supervisor no processo de
gestão escolar.

Como tivemos lista de
espera para este curso
realizaremos uma
segunda edição. Obtenha
mais informações e
inscreva-se.
Será nas 4ª feiras e
começa em maio.

CONVITE
Convidamos a tod@s para
PESQUISAR, ESTUDAR E
PUBLICAR, pois o CPASSERS –
Centro de Pesquisa da ASSERS
está à disposição para organizarmos e orientarmos grupos de
pesquisa e estudo, com a finalidade de divulgarmos esta importante e fascinante possibilidade de
“palparmos” nossas idéias,
através da investigação e publicação de resultados obtidos, através
de uma pesquisa séria e científica.
Prof. João Batista Ramos
2º Vice Presidente da ASSERS,
Diretor/Secretário Executivo do
CPASSERS,
Membro Efetivo do Comitê de Ética
em Pesquisa do GHC

OBRAS EM
SISTEMA
COOPERATIVO
Propague sua pesquisa, criação
literária, experiências e
emoções através das
publicações coletivas da
ASSERS

LIVRO DE POESIAS E
CONTOS
Encontram-se abertas as inscrições
para a oitava edição do Livro de Poesias e
Contos que neste ano contará com produções de mulheres e homens. Vamos, mais
uma vez participar do lançamento desta
obra na Feira do Livro de Porto Alegre. A
obra continua sendo editada em sistema
cooperativo através da ASSERS a R$ 80,00
(por página) e os autores recebem cinco (5)
livros. O pagamento deverá ser direto na
ASSERS ou por depósito bancário
(BANRISUL, Agência 0100, Conta
061095650-9) ou por transferência (CNPJ
88939020/0001-73). Enviar comprovante de
p a g a m e n t o p o r e m a i l l u c i ana@assers.org.br ou fax 51 3286 7634.
Prazo para o encaminhamento das
produções até 15 de junho de 2012, para
assers@assers.org.br, identificando no
assunto “Livro de Poesias e Contos”. Enviar
junto um breve currículo e telefones para
contato, além do nome e endereço completo, com CEP e email.

ARMAZÉM DE IDEIAS IV
No ano de 2012 estaremos apenas
publicando a coletânea de experiências
exitosas (sem realizarmos o curso).
Portanto, os associados que tiverem
interesse em publicar trabalhos e ou
experiências que tiveram bons resultados
em suas escolas, poderão estar enviandonos até o dia 15 de junho de 2012. A
publicação também é em sistema cooperativo através da ASSERS com lançamento na
Feira do Livro de Porto Alegre.
Deverá ser encaminhado por email, o
título do trabalho, o resumo em português e
em espanhol e as referências, mais um
breve currículo do autor do trabalho. O
investimento da publicação dependerá do
número de participantes interessados e do
número de páginas. Cada autor terá direito a
10 exemplares. O material a ser enviado
deverá seguir as normas atualizadas da
ABNT.

REVISTA ESPAÇO
INOVAÇÃO ED. DIGITAL
Aguardamos sugestões de
temas a serem abordados e
artigos d@s colegas
associad@s para
as edições de 2012.
Veja no site da ASSERS as
normas para envio.
Sua contribuição será muito
importante.

