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Prezado (a) Acadêmico (a) 

 

 

Este MANUAL foi elaborado especialmente para você, acadêmico (a) do Instituto de 

Ensino Superior da FUNLEC. Seu objetivo é muito mais do que coletar dados e informar procedimentos 

acadêmicos. Queremos que o Manual funcione como meio de interação entre você e os órgãos 

administrativos desta Instituição de Ensino Superior. 

Esperamos que encontre, neste Manual, a resposta para todas as dúvidas que possam 

surgir durante o ano letivo, no curso que escolheu para sua realização profissional, quanto aos aspectos 

gerais relativos à estrutura da Faculdade, seu funcionamento institucional, diretrizes administrativas e 

esclarecimentos legais e regimentais que norteiam o cotidiano da Instituição. A leitura deste Manual irá 

direcioná-lo ao encaminhamento dos procedimentos acadêmicos. Consulte-o quando tiver dúvidas. 

A Comunidade da FACULDADE DA FUNLEC-IESF dá as boas-vindas aos acadêmicos 

que acabaram de ingressar nesta Faculdade e saúda cordialmente a todos os demais, manifestando a 

expectativa de que se utilizem deste MANUAL para acompanhar, de perto, todas as questões de seu 

interesse. 

 

“Estar juntos é um começo; continuar juntos é um progresso; trabalhar em conjunto é um sucesso“. 

 Napoleon Hill 

 

A FUNLEC deseja a você sucesso! 

Seja bem-vindo(a) ! 

É um prazer tê-lo (a) Conosco! 
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BREVE HISTÓRIA DO IESF 

 

A Fundação Lowtons de Educação e Cultura - FUNLEC, mantenedora do Instituto de Ensino 

Superior da FUNLEC, foi instituída em 1982, incorporando os ideais de um grupo de maçons 

que, em 1965, havia criado um estabelecimento de ensino onde pudesse proporcionar aos 

seus filhos uma educação escolar com base em seus princípios filosóficos. A sua criação 

resultou de um processo de discussão, no âmbito da Ordem Maçônica, em que se procurava 

encontrar respostas objetivas para uma ação concreta na sociedade, com vistas a oferecer 

uma contribuição para amenizar problemas na área da educação, principalmente o que dizia 

respeito ao grande contingente de crianças e adolescentes fora da escola. 

Iniciadas as suas atividades, com a oferta da educação básica, fundamental e média a 

Fundação não demorou a obter o reconhecimento da comunidade e dos poderes público 

estadual e municipal, passando a contar com a parceria destes últimos por mais de uma 

década.  

A ideia de ampliar sua atuação por intermédio do ensino superior surgiu por volta de 1994, por 

iniciativa da Diretoria da Fundação, que iniciou os estudos para a sua implantação, tomando as 

providências necessárias para a criação de uma instituição voltada para o referido nível de 

ensino a ser instalada em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. 

Escolhidos os cursos a serem implantados, com base em levantamento efetuado com alunos 

do Ensino Médio local, o Departamento Pedagógico da FUNLEC passou a desenvolver os 

respectivos projetos, que em maio de 1996 foram protocolados na Delegacia do Ministério da 

Educação, em Campo Grande, com vistas ao credenciamento do Instituto de Ensino Superior 

da FUNLEC e autorização de funcionamento dos cursos desejados.  

 

MATRÍCULA 

 

A integralização curricular pode ser feita pelo regime misto, ou seja, seriado semestral ou por 

disciplina. O regime seriado é caracterizado pela oferta de disciplinas fixas, por série. A 

matrícula é na série e, não, na disciplina. A duração da série será em módulos semestrais. O 

regime de matrícula por disciplina caracteriza-se pela oferta de disciplinas, com pré-requisitos, 

à escolha do aluno que escolhe as disciplinas a serem cursadas, retiradas do elenco fixado pela 

IES, obedecidos os pré-requisitos estabelecidos pelo órgão próprio da instituição. 

A matrícula é o ato formal de ingresso na Instituição e realiza-se dentro dos prazos fixados no 

Calendário Acadêmico, para cada período letivo. 

O período de matrícula e demais atividades são definidas anualmente e o acadêmico deverá 

acompanhar no calendário. As matrículas ocorrem semestralmente. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
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A matrícula será realizada na secretaria do IESF, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 Fotocópia e original do Histórico escolar do Ensino Médio 

 Fotocópia e original do RG 

 Fotocópia e original  do Título de eleitor 

 Fotocópia e original  do CPF 

 Fotocópia e original da Certidão de nascimento ou casamento 

 1 foto (3x4)  

 Comprovante de residência atualizado. 

 Comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino 
maiores de 18 anos) 

 
O aluno será considerado matriculado no curso, após assinatura do contrato e do pagamento 
da primeira mensalidade. 
 
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
 
O aluno que não deseja continuar o curso pode solicitar junto à secretaria, a qualquer tempo, 
desde que esteja adimplente, e em dia com a biblioteca, o cancelamento de sua matrícula por 
meio de requerimento endereçado à coordenação do curso e pagamento da taxa na 
Secretaria, mediante a assinatura do termo de desistência. 
 
 
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 

Mediante preenchimento de requerimento disponível na secretaria, será concedido 

trancamento de matrícula ao acadêmico regularmente matriculado pelo prazo máximo de 2 

semestres letivos, podendo ser renovado por mais 2 semestres. Nos casos excepcionais de 

trancamento, cabe recurso à Direção. Será vedado o trancamento de matrícula ao acadêmico 

que estiver respondendo a inquérito disciplinar ou que esteja em débito com a seção 

financeira ou com a biblioteca. 

Para retornar aos estudos, o acadêmico com matrícula trancada deverá requerer retorno ao 

curso nos prazos previstos no Calendário Acadêmico. 

Caso a Matriz Curricular do curso mude, o aluno com matrícula trancada deverá retornar na 

Matriz vigente. 

ABANDONO DE CURSO 

O aluno que não efetuar a rematrícula no período previsto no calendário acadêmico será 

desligado do curso. Somente poderá retornar à FACULDADE DA FUNLEC mediante solicitação 

de reingresso, se houver vaga e se: 

a) estiver em dia com as mensalidades e taxas escolares; 

b) estiver em dia com as obrigações acadêmicas; 

c) estiver de acordo com eventuais mudanças da Matriz Curricular.  
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MUDANÇA DE CURSO OU TRANSFERÊNCIA INTERNA 

O acadêmico que desejar mudança de curso ou habilitação deverá abrir processo na 

secretaria, no prazo determinado pelo Calendário Acadêmico para o requerimento de 

aproveitamento de estudos. Após a análise ele poderá fazer a matrícula no curso pretendido. 

É da competência do Coordenador de Curso proceder ao aproveitamento dos estudos 

realizados pelo acadêmico, em casos de pedidos de reopção.  

O acadêmico do primeiro período pode solicitar matrícula em curso diverso do iniciado, desde 

que haja vaga no curso pretendido, verificada após a matrícula dos demais acadêmicos 

regulares. 

 

FREQUÊNCIA/AVALIAÇÃO 

• É obrigatória a frequência dos alunos às aulas (Lei nº 9.394, de 20/12/96, art. 47 § 3º - 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

• A avaliação do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e 

o aproveitamento. 

• Será considerado reprovado na disciplina o aluno que não cumprir a frequência 

mínima de 75% às aulas e às demais atividades desenvolvidas. 

• O aluno matriculado, servindo em Órgão de Formação de Reserva, que seja obrigado a 

faltar a suas atividades civis, por força de exercício ou manobras, terá suas faltas abonadas 

para todos os efeitos (Lei nº 4.375, de 17/8/64, art.60, § 4º - Lei do Serviço Militar - com a 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 715, de 30/7/69). 

• As ausências deverão ser justificadas pela autoridade militar (Decreto nº 57.654, de 

20/1/66, art. 195, § 4º, regulador da Lei nº 4.375/64). 

• Será aprovado na disciplina, sem fazer o exame final, o acadêmico que alcançar nota 

igual ou superior a 7,0 (sete) e tiver frequência igual ou superior a 75% às aulas e às atividades 

desenvolvidas. Com exame final, o aluno deverá obter média igual ou superior a 5,0 (cinco) 

para ser aprovado. 

• O acadêmico que tiver nota anulada por “fraude” receberá nota zero naquela 

avaliação, sem prejuízo das sanções regimentais. 

• A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do professor regente 

da disciplina, porém, cabe ao acadêmico acompanhar sua vida acadêmica evitando, assim, 

problemas ao final do semestre letivo. 

SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 
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O aproveitamento nas disciplinas é avaliado por meio de provas, seminários ou trabalhos 
individuais ou em grupo, de acordo com a programação prevista pelo professor responsável 
pela disciplina. A verificação do rendimento do aluno é feita por disciplina, mediante 
atribuição de notas, de acordo com escala variável de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

APROVAÇÃO 
 
O requisito mínimo para aprovação em cada disciplina ou atividade exigida na matriz curricular 
é igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
A frequência às aulas teóricas ou práticas, seminários ou outras atividades didáticas 
oficializadas e programadas constitui aspecto obrigatório na verificação do rendimento 
escolar. 

É obrigatória a presença mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina, sendo 
essa condição necessária para aprovação. Caso essa porcentagem não seja respeitada, o aluno 
deverá cursar e investir novamente o valor equivalente a cada disciplina a ser cursada. As 
solicitações, requerimentos e revisões deverão ser protocolizados na Secretaria do IESF. 

 

PROVAS/ AVALIAÇÃO 

Haverá, no mínimo, duas notas por semestre e o exame final, marcado pelo próprio Professor 

de cada disciplina. 

Ao professor é obrigatória a apresentação do resultado das avaliações em sala de aula, 

devidamente corrigidas, no máximo duas aulas subsequentes à realização da avaliação. Todas 

as questões deverão ser comentadas e analisadas pelo docente, a fim de que os acadêmicos 

possam dirimir todas as dúvidas referentes à prova realizada. 

A média de aproveitamento, independente do exame final, é apurada mediante a soma de 2 

(duas) notas obtidas no semestre (P1 + P2), cuja soma dividida por 2 (dois) obtenha o  

resultado mínimo de 7,0 (sete inteiros) no semestre. 

A média de aproveitamento conjunta com o exame final é apurada mediante a soma de 2 

(duas) notas obtidas no semestre (P1 + P2), de cuja soma, dividida por 2 (dois), obtenha um 

resultado inferior a 7,0 (sete inteiros) e que, somado ao resultado obtido no exame final (EF), 

dividido por 2 (dois), seja igual ou maior que 5,0 (cinco inteiros). São considerados 

instrumentos de avaliação as provas, testes, seminários, trabalhos, entre outros que 

possibilitem observar a apreensão de conhecimento ou o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes. Dessa forma uma nota pode ser composta por um ou mais instrumentos de 

avaliação. 

 

PROVA SUBSTITUTIVA 
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A prova substitutiva é concedida ao aluno que não puder comparecer às provas de verificação 

de aproveitamento, bem como aquele que não tenha alcançado a média semestral, podendo 

substituir a menor nota. 

Será permitido o requerimento de apenas uma prova substitutiva por disciplina. O 

requerimento deverá ser na secretaria geral, mediante pagamento de taxa, até 72 horas antes 

do início de realização das provas, cujas datas são estabelecidas em calendário escolar.  

A prova substitutiva abrangerá os conteúdos relacionados às inabilidades percebidas pelos 

docentes no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 

REVISÃO DE NOTAS 

Recomenda-se a todos os alunos que se certifiquem de suas notas nos sistema da Faculdade. 

Serão efetuadas revisões de notas de prova e de médias lançadas, mediante requerimento do 

acadêmico na secretaria.  

Será concedida revisão da nota atribuída à avaliação semestral e exame final, mediante 

requerimento no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contados da data de publicação da nota, não 

sendo concedido revisão a pedidos fora deste prazo.   

É de responsabilidade do aluno a guarda das provas, relatórios e trabalhos realizados em sala, 

para que possa comprovar sua defesa, caso seja necessário.   

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
Os Trabalhos de Conclusão de Curso devem observar as normas padronizadas, conforme 
estabelecidos no projeto de cada curso de graduação oferecido pela Faculdade. As orientações 
e normas constam no Regulamento de TCC de cada curso. 
 
 
 ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
O aluno conta com o acompanhamento pedagógico de um docente para a realização de seu 
TCC. O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser individual, devendo ter caráter científico, 
prático ou experimental, conforme estabelecido no projeto pedagógico do curso.  
 
APROVAÇÃO DO TCC 
 
É aprovado, no Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno que tenha obtido média igual ou 
superior a 7,0 (sete), e aprovação pela banca examinadora, composta por três professores a 
qual examinará sua apresentação e seu trabalho escrito.  
 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Cumpridas as demais exigências regimentais, são condições para que o aluno se qualifique 
para a obtenção do certificado de graduação:  

I. Completar o número de disciplinas exigidas pelo curso; 
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II. Obter a média igual ou superior a 7,0 (sete) nas disciplinas do curso.  
III. Apresentar e ter obtido aprovação no trabalho de conclusão de curso. 

 

DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

O IESF confere a seus acadêmicos  diploma de graduação, certificado de conclusão de curso de 

graduação, de extensão universitária ou cultural, entre outros. 

Nos diplomas são apostiladas as habilitações profissionais do graduando. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO, MONOGRAFIA E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(OBRIGATÓRIOS) 

 

O IESF não tem poderes para dispensar acadêmicos da realização do estágio supervisionado, 

que é obrigatório, mesmo para quem esteja em regime domiciliar. Trata-se de atividade 

curricular individual obrigatória. 

Acadêmicos que não fizerem estágio, TCC ou atividades complementares exigidos por lei, não 

estarão formados devendo, portanto, efetuar matrícula no último semestre de seus 

respectivos cursos. 

Os acadêmicos que, embora aprovados em todas as disciplinas do currículo de um 

determinado curso, não tenham realizado estágio ou apresentado TCC poderão retornar à 

Faculdade para cumprir essa exigência (estágio e/ou TCC). 

 

COLAÇÃO DE GRAU 

É o ato oficial realizado em sessão solene e pública, em dia e horário previamente fixados, sob 

a presidência do Diretor-Geral. 

A colação de grau oficial, gratuita, realizada em local escolhido pela própria FACULDADE, é 

totalmente desvinculada da tradicional “colação de grau pública”, de caráter facultativo, cuja 

organização fica a cargo dos acadêmicos e/ ou Comissões de Formatura que vierem a se 

constituir. 

O acadêmico que não participar da colação de grau oficial não será considerado formado, pois 

é necessário que ele assine o livro ata de colação, caso contrário, não terá direito ao diploma, 

devendo requerer sua colação de grau em separado, sujeitando-se às exigências regimentais e 

contratuais. 

HORÁRIO DAS AULAS 

18h55min às 20h35min e das 20h45min às 22h25min. 
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ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Na Secretaria Acadêmica os alunos do IESF são responsáveis por efetuar a sua matrícula 
semestral, modificação, trancamento, ou cancelamento de disciplinas estabelecidas no 
Calendário oficial. Além disso, outras ações podem ser realizadas na secretaria como consulta 
ao horário das aulas, verificação de notas e faltas, atualização de dados pessoais, entre outras. 
 
REGIME ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA ÀS AULAS 

REGIME DOMICILIAR  (Decreto-Lei nº 1.044, de 21/10/69) 

Os acadêmicos com problemas de saúde deverão solicitar, na secretaria, atividades e/ou 

exercícios domiciliares (cumprimento às atividades acadêmicas na própria residência), a fim de 

terem suas ausências às aulas justificadas, no caso específico de licença médica de 15 ou mais 

dias consecutivos. O aluno não está dispensado das avaliações, caso o professor da disciplina 

alegue necessidade. 

À solicitação deverá ser anexado o atestado médico, com a devida tipificação da doença, de 

acordo com o código de diagnósticos expresso na Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Ao IESF arroga-se o direito de recusar solicitação fora de prazo, após a convalescença do 

acadêmico. O pedido deve ser solicitado, no máximo, até 5 dias úteis  após a data da 

expedição do atestado.  

ALUNA GESTANTE (LEI Nº 6.202, DE 17/4/75). 

A acadêmica em estado de gravidez deverá solicitar, via secretaria, regime domiciliar, 

anexando a solicitação ao atestado médico. Se não o fizer, suas ausências às aulas não serão 

compensadas, por falta de cumprimento de suas atividades escolares. Essa solicitação deverá 

ser realizada no prazo máximo de até 5  dias úteis após a emissão do atestado médico.  A 

licença seguirá o que reza a Lei vigente.   

 
COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA  

Salvo os casos previstos, a legislação em vigor não permite abono de faltas. A lei somente 

admite compensação de ausência às aulas nos termos do Decreto-Lei n° 1.044/69. 

Os demais casos, como períodos curtos de ausência às aulas, encontram-se amparados pelos 

25% de faltas como, por exemplo: eventos desportivos, culturais, artísticos, militares e 

científicos. 

O acadêmico deverá requerer o formulário na secretaria no prazo de até 5 dias úteis, para que 

seja montado processo e enviado às coordenações de curso para parecer junto aos 

professores. 

A legislação educacional brasileira não permite abonos de faltas, em conformidade com a 

legislação vigente, o Instituto de Ensino Superior da Funlec  prevê o regime especial para: 

I - Estudante em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de gestação e durante 

três meses, após o período gestacional; 
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II - Estudante convocado matriculado em Órgão de Formação de Reserva ou 

reservista, que seja obrigado a faltar a suas atividades civis por força de exercício ou 

manobra, exercício de apresentação das reservas ou cerimônias cívicas. 

III - Alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou 

adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando 

distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por:  

a) Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 
escolares; desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e 
emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos 
moldes; 

b) Ocorrência isolada ou esporádica; 

 
Duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada caso, para a continuidade do 

processo pedagógico de aprendizado, atendendo a que tais características se verificam, entre 

outros, em casos de síndromes hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma, cartide, 

pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias 

agudas ou subagudas, afecções reumáticas, etc. 

Não é permitido o abono ou justificativa de faltas por questões religiosas. 

 

BOLSA DE ESTUDOS IESF 

O processo de concessão de bolsas de estudo aos alunos da FACULDADE DA FUNLEC- obedece 

a critérios pré-estabelecidos, sendo prerrogativa da Instituição Mantenedora, tendo por 

objetivo o reconhecimento e a motivação do corpo discente. 

A bolsa de Estudo será concedida ao aluno regularmente matriculado no curso de ensino 

superior, em decorrência da condição de entidade Beneficente de Assistência Social, que 

cumpra os requisitos do Edital, disponível no site: www.iesf.funlec.com.br. 

 

VALE UNIVERSIDADE 

 O programa atende estudantes de universidade públicas e privadas. No caso das privadas, o 

programa custeia 90% dos custos da mensalidade, sendo 70% por conta do Governo do 

Estado; 20% de responsabilidade da instituição de ensino e 10% de contrapartida para os 

alunos. Os estudantes classificados cumprem estágio carga horária de até 20 horas 

semanais, compatíveis com o horário escolar, em instituições da administração estadual ou 

parceiras. Atualmente, o programa conta com centenas de parceiros que dão oportunidade 

de estágio para os acadêmicos participantes. São órgãos e instituições federais, estaduais, 

municipais, filantrópicos, organizações não governamentais (OnGs) e instituições de ensino 

superior. Com todo esse suporte oferecido pelo Vale Universidade, o estudante consegue 

concluir os estudos e, com a experiência adquirida no estágio, tem mais chances de alcançar 

uma colocação no mercado de trabalho depois de formado. 

http://www.iesf.funlec.com.br/
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Mais informações no site http://www.sedhast.ms.gov.br/programa-vale-universidade/  

 

 DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE 

DIREITOS 

A todo aluno é assegurada a defesa de seus direitos, devendo encaminhar-se às seguintes 

esferas na ordem citada: 

 Secretaria Geral - assuntos acadêmicos (matrícula, transferência, revisão de nota ou 
média, horário, etc.):  

 Coordenador do Curso: assuntos pedagógicos e assuntos disciplinares 

 Coordenação administrativa- Assuntos financeiros e comunitários: Coordenador de 
Curso; 

 Diretor-Geral: assuntos financeiros, negociações e assuntos Gerais da Comunidade 
Acadêmica 

São direitos dos membros do corpo discente da faculdade: 

 Participar das atividades programadas pela FACULDADE; 

 Recorrer das decisões de órgãos administrativos para a hierarquia superior; 

 Receber orientação de curso, informação ocupacional, orientação profissional; 

 Participar dos Colegiados Superiores, dos Conselhos de Faculdades e dos Colegiados de 
Curso, na forma prevista no Regimento Geral da FACULDADE. 

 

DEVERES 

São deveres do corpo discente: 

 Aplicar a máxima diligência no aproveitamento do ensino ministrado; 

 Atender aos dispositivos regimentais no que se refere à organização didática e, 
especialmente, à frequência; 

 Abster-se de praticar quaisquer atos que possam constituir perturbação da ordem, 
ofensa aos bons costumes, desrespeito ao corpo docente, ao pessoal técnico-
administrativo, às autoridades e à FACULDADE; 

 Observar o regime disciplinar instituído no Regimento da FACULDADE e em normas 
complementares determinadas pelos Colegiados Superiores; 

 Recolher, pontualmente, as mensalidades e taxas exigidas. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

DA SECRETARIA E TESOURARIA 

Segunda a sexta-feira, das 13h às 22h 
Sábado das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

DA BIBLIOTECA 

http://www.sedhast.ms.gov.br/programa-vale-universidade/
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Segunda a sexta-feira das 7h às 22h  

Sábado das 10h às 15h 

DA DIREÇÃO GERAL 

Diretora Geral do IESF- Professor Jairo Ricardes Rodrigues 

Telefone: 3901-2874 

Horário de Atendimento da Direção Geral: 17h às 19h . 

E-mail: jairo.rodrigues@funlec.edu.br 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

FUMO- Não é permitido fumar cigarros e similares nas dependências das faculdades. 

GRAVAÇÕES OU FILMAGENS- Não é permito a utilização de qualquer equipamento de 

gravação ou filmagem das aulas, exceto mediante autorização do professor.  

NOTEBOOKS- Os notebooks deverão utilizados para uso exclusivo de conteúdos de aulas, 

trabalhos acadêmicos e pesquisas.  

USO DE CELULAR -O celular deve ser mantido preferencialmente desligado durante as aulas, 

no auditório, na biblioteca e demais atividades acadêmicas. 

 

E-MAIL INSTITUCIONAL ACADÊMICO-PASSO A PASSO 

Acesse : http://controller.funlec.com.br/email e digite o seu CPF para saber seu login. 

 

 

 

 

 

Acesso o site: www.gmail.com 

Insira o login. A senha do 1º acesso é o mesmo que o login. 

  

mailto:jairo.rodrigues@funlec.
http://controller.funlec.com.br/email
http://www.gmail.com/
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