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10º Congresso Internacional de Educação Superior 

“Universidade inovadora para um desenvolvimento humano sustentavel 

De 15 a 19 de fevereiro  

Palácio das Convenções 

Cidade de Havana  

CUBA 
O Ministério da Educação Superior e as universidades cubanas convocam para o 10º Congresso 

Internacional de Educação Superior “Universidade 2016”. 

 

O evento, chamado para decorrer em Havana, entre os dias 15 e 19 de fevereiro de 2016 sob o lema  

“Universidade inovadora para um desenvolvimento sustentável”; significará um alargamento dos 

debates contemporâneos sobre a educação superior e garantia de um novo encontro entre seus actores 

como quadro propício para reflexão e  debate. 

 

Esta décima edição ratifica o Congresso Universidade como ámbito académico para o diálogo 

reflexivo e franco, como espaço de encontro e concentração de projetos, redes e novos compromisos 

onde são analisadas e estudadas soluções para os problemas mais urgentes da educação superior e que 

são atribuidos aos nossos países. 

É com prazer que estendemos o convite para nos encontrar novamente em 2016.  

 

 
 

TEMÁTICAS: 

 

   XIII OFICINA “A EDUCAÇÃO SUPERIOR E SUAS PERSPECTIVAS” 

   Temas específicos 

 Qualidade pertinência e equidade na educação superior para um desenvolvimento humano 

sustentável 

 Relação Universidade-Estado Sociedade. Políticas públicas e demandas sociais. 

 Acesso e permanência na educação superior. 

 Tendências inovadoras do desenvolvimento universitário. Estudos nacionais e comparados. 

 Investigação, transferência e inovação para o desenvolvimento da educação superior 

 Educação superior  em contextos multi-culturais. Perspectivas de género na educação     

           superior. 

http://www.congresouniversidad.cu/documentos/Lema_Universidad_2016.pdf


 Inovação e boas práticas na Gestão dos processos substanciosos da Universidade (docência, 

investigação e extensão) 

 Governo, governabilidade e governança nas Instituições da Educação Superior (IES). 

 Direcção estratégica nas IES. 

 Inovação e boas práticas na Gestão do factor humano das IES. 

 Os directivos na universidade inovadora. Papel, competências profissionais e processos de 

formação. 

 Programas com Adultos Maiores na Universidade contemporânea. 

 Universidade e desenvolvimento local e regional. 

 Conceito, diagnóstico e estrategias sobre inovação educativa universitária com as TIC. 

 

XIII OFICINA INTERNACIONAL “JUNTA CONSULTIVA SOBRE POS-GRADUAÇÃO” 

Temas specíficos 

 Integração científica da pos-graduação e inovação para um desenvolvimento humano 

sustentável. 

 Gestão, desenvolvimento e inovação: experiências de estudantes e professores nos processos 

de pos-graduação 

 Inovação na actividade pedagógica da pos-graduação 

 Ligação universidade, empresa e sociedade, a partir das perspectivas da pos-graduação. 

 Pos-graduação ao serviço do desenvolvimento sócio-económico da região. 

 Paradigmas, tendências e desafios da pos-graduação em Ibero-américa. 

 Pos-graduação, sustentabilidade e meio ambiente. 

 Internacionalização e cooperação na pos-graduação 

 Investigação e profissão na pos-graduação 

 Gestão de pos-graduação, qualidade e acreditação 

 Diagnóstico e perspectivas da pos-graduação por um desenvolvimento sustentável 

 O trabalho na rede para formação pos-graduada na região 

 Programas doutorais e pos-doutorais. Experiências institucionais. 

- Experiências de cooperação nacional e internacional em matéria de pos-graduação 

- Virtualismo e educação a distância na educação de pos-graduação 

- Multi-disciplinariedade, inter-disciplinariedade e trans-disciplinariedade na pos-graduação 

- Estudos de pos-graduação a partir da transversalidade 

 

XIII OFICINA INTERNACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Tema central: Cultura de inovação e extensão universitária por um desenvolvimento 

sustentável. 

Temas específicos: 

I – Políticas e estrategias para uma extensão universitária inovadora 
     Políticas e estrategias para o desenvolvimento  da cultura de inovação 

 Políticas e estrategias para uma gestão inovadora da extensão universitária 

 Políticas e estrategias para fortalecimento da inter-institucionalidade e trans-disciplinariedade 

 Políticas e estrategias culturais para um desenvolvimento humano sustentável 

 

II – Gestão da extensão universitária para uma universidade inovadora 

 Integração pertinente dos processos substantivos a partir de uma gestão inovadora 

 Diagnóstico participativo e desenvolvente no trabalho sócio-cultural 

 Extensão universitária nos processos de avaliação e acreditação para uma universidade 

inovadora 

 Promoção de valores para uma universidade inovadora 

 

III – Participação e criatividade, princípios da extensão na universidade inovadora 

 Líderes, actores e técnicas para orientar uma cultura de inovação a vivel local 

 O promotor e a comunidade universitária como agentes de mudança na universidade 

inovadora 

 Protagonismo universidade-comunidade para propiciar o desenvolvimento de uma cultura de 

inovação 

 Criatividade na promoção por uma cultura de inovação 

 

IV – Comunicação numa universidade inovadora 

 Cultura de trabalho em rede para comunicar e divulgar a cultura de inovação 



 A comunicação como parte na promoção da cultura de inovação 

 Comunicação para a gestão numa universidade inovadora 

 

X OFICINA INTERNACIONAL “PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR” 

Tema central: A pedagogia para uma transformação inovadora da educação superior. 

Temas específicos: 

 Desafios e perspectivas na formação de profissionais numa universidade inovadora. 

 Da didáctica geral para as didácticas especiais, desfios na educação superior. 

 Formação de valores na educação superior. 

 O papel do docente numa universidade inovadora. 

 O curriculum e seu desenho na educação superior. 

 Modelos pedagógicos e didácticos na educação superior. 

 Desafios da educação a distância 

 As TIC ao serviço do processo de ensino-aprendizagem na educação superior. 

 Didácticas das Ciências Básicas. 

 Formação de profissionais, o olhar dos protagonistas 

 Aprendizagem para toda a vida na educação superior 

 

X OFICINA INTERNACIONAL “UNIVERSIDADE CIÊNCIA E TECNOLOGIA” 
Tema central: “As políticas de inovação, ciência, tecnología, e formação de alto nivel nas universidades 

e os compromisos com o desenvolvimento humano inclusivo e sustentável.” 

Temas específicos: 

 O papel da universidade nos sistemas de ciência, tecnologia e inovação. 

 Ligação entre universidade e o sector productivo 

 Conhecimento, inovação e desenvolvimento local. 

 Políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação para um desenvolvimento inclusivo e 

sustentável. 

 Educação, ciência, tecnologia e sociedade. 

 Aprendizagem, desenvolvimento de capacidades e formação de investigadores. 

 Indicadores de ciência e inovação. 

 Cultura científica e percepção pública da ciência. 

 Redes de formação e investigação. 

 Experiências de cooperação nacional e internacional em matéria de educação superior e CTI. 

 Comunicação social da ciência e da tecnologia. 

 Inovação, conhecimento, competitividade e desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

 As ciências sociais e o papel que jogam nos processos de desenvolvimento 

 Inovação inclusiva, género e desenvolvimento. 

 Direitos de propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento. 

 

IX OFICINA INTERNACIONAL "UNIVERSIDADE, MEIO AMBIENTE, ENERGIA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” 
Tema Central: A universidade por uma gestão inovadora do meio ambiente, a energía e o 

desenvolvimento humano sustentável. 

Temas Específicos: 

 Universidade e desenvolvimento humano sustentável: desenvolvimentos conceituais 

 Características do saber ambiental e energético. 

 Mitigação e adaptação ao câmbio climático. Contribuição das universidades. 

 Formação ambiental e energética no ensino superior. 

 Pos-graduação e Investigação científica ambiental e energética a favor do desenvolvimento 

sustentável. 

 O papel da universidade na promoção de políticas ambientais e energéticas inovadoras. 

 

VIII OFICINA INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACREDITAÇÃO DA 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR. 
Tema central: Avaliação e acreditação para uma educação superior inovadora e de qualidade. 

Temas específicos: 

 Inovação dentro dos sistemtas de qualidade. 

 Impacto da avaliação e acreditação sobre qualidade dos programas. 

 Pertinência dos sistemas de avaliação e acreditação. 

 A gestão numa Universidade inovadora. 



 Participação dos estudantes como agentes inovadores na gestão da qualidade. 

Actividade especial: XIII Assembleia Geral da Rede Ibero-americana de Acreditação da qualidade da 

Educação Superior (RIACES). 

 

VIII  OFICINA INTERNACIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 
Tema central: Internacionalização no contexto do desenvolvimento da Educação Superior inovadora. 

Temas específicos: 

 Tendências e oportunidades da internacionalização da Educação Superior. Principais desafios. 

 Estrategias e políticas de internacionalização das universidades e instituições da Educação 

Superior. 

 Internacionalização no contexto do desenvolvimento da Educação Superior. Promoção e 

marketing universitário e internacional. 

 Cooperação internacional no quadro dos processos de internacionalização da Educação Superior. 

 Avaliação do impacto das actividades de internacionalização na instituição e segurança na 

qualidade das actividades de internacionalização das universidades. 

 Desafios e experiências da cooperação universitária quanto a integração internacional: As redes 

de cooperação. Cooperação acadêmica e científica internacional, cooperação latino-americana, 

cooperação para o desenvolvimento. 

 

VI OFICINA INTERNACIONAL “VIRTUALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR” 

Temas específicos: 

 A universidade na sociedade da informação e da gestão do conhecimento. 

 Ambientes virtuais de aprendizagem. 

 Bibliotecas virtuais. Representação, arquitectura e uso da informação. 

 Desenvolvimento e aplicação do sofware educativo. 

 As TCI em apoio aos modelos de educação a distância na educação superior. 

 Desenvolvimento dos recursos humanos para uso da virtualização na educação superior. 

 Sofware livre nas tecnologias Educativas. 

 

VI  OFICINA INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 
Tema central:  Desafios da formação universitária de profissionais da educação para um 

desenvolvimento humano sustentável. 

Temas específicos: 

 Propostas curriculares e estudos específicos direccionados para o aperfeiçoamento e 

transformação da formação universitária de profissionais da educação. 

 Políticas e estímulos das universidades face o desafio de uma formação docente universitária 

sustentável. 

  Pos-graduação e investigaçaõ em função do aperfeiçoamento e do desempenho dos profissionais 

da educação para um desenvolvimento humano sustentável. 

 Ligação entre universidades e instituições sócio-culturais do entorno para favorescerem  o 

desenviolvimento humano sustentável. 

 Impacto das TIC nas transformações da formação universitária de profissionais da educação. 

 Prática pré profissional na formação universitária de profissionais da educação. 

 

VII FORO DAS ORGANIZAÇÕES  ESTUDIANTIS NA UNIVERSIDADE. 

Tema central: As organizações de estudantes a favor de uma universidade inclusiva, inovadora, gratuita 

e de qualidade. 

Temas específicos: 

 Participação das organizações estudiantis para conseguirem uma universidade inovadora e de 

qualidade. 

 Os movimentos de estudantes latino-americanos, no contexto actual. O papel para conseguirem 

uma universidade em função do desenvolvimento sustentável. 

 Unidade do movimento de estudantes  latino-americano, e o sua participação na luta pela 

identidade dos nossos povos. 

 

 

 

 



 

VI OFICINA INTERNACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
Tema central: Universalização da universidade para um desenvolvimento humano sustentável. 

Temas específicos: 

 Resposta inovadora da universidade perante às demandas  do desenvolvimento humano 

sustentável nos âmbitos local e rural. 

 Responsabilidade social das instituições universitárias no desenvolvimento humano sustentável 

 Políticas para democratização e inclusão social da educação superior 

 Educação dos povos indígenas e o campo. Políticas inovadoras para o desenvolvimento humano 

sustentável. 

 Experiências sobre políticas  e programas que promovam o desenvolvimento humano sustentável 

e a economia solidária nos âmbitos local e rural. 

 Incidência da universidade nas políticas da administração pública dos contextos local e rural. 

 Alternativas de solução nas universidades das problemáticas dos contextos local e rural desde o 

pré-grau. 

 

IV OFICINA INTERNACIONAL UNIVERSIDADE, SEGURANÇA E SOBERANIA 

ALIMENTAR 
Tema central: “Seguriança e soberanía alimentar: inovação universitária e o impacto no 

desenvolvimento humano sustentável.” 

Temas específicos: 

 Enfoques, políticas, estrategias e serviços para garantir a segurança e soberanía alimentar. 

 Gestão da ciência e pos-graduação para contribuirem para a segurança e soberania alimentar. 

 Inovação organizacional e tecnológica. Impacto no desenvolvimento sustentável. 

 Universidade inovadora e câmbio climático: avanços e alternativas para atingir o 

desenvolvimento sustentável. 

 Papel da universidade  inovadora na prevenção e mitigação de desastres. 

 Produção, qualidade e inoquidade dos alimentos em funcionamento da segurança alimentar. 

 Experiência e oportunidades para propiciar a complementariedade, solidariedade e cooperção em 

pró da segurança alimentar. 

 

VII OFICINA INTERNACIONAL “EDUCAÇÃO MÉDICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS” 

Tema central: As transformações do sector da saúde na formação dos seus recursos humanos. 

Temas específicos: 

I – Qualidade na formação dos profissionais da saúde. 

 Desenho curricular. 

 Integração docente assistencial investigativa. 

 Didáctica especial nas Ciências Médicas. 

 A educação nos serviços. 

 Ensino técnico na universidade. 

 O trabalho metodológico. 

 Estrategias curriculares. 

 

II – Compromisso social da universidade. 

 Projeção comunitária da universidade. 

 O movimento cultural universitário nas Ciências Médicas. Desafios e prespectivas. 

 Os projetos comunitários e sua contribuição na formação de estilos de vida saudáveis. 

 Relação universidade e sociedade, papel da extensão universitária no diálogo permanente com a 

comunidade. 

 Contribuição desde a cultura física, desporto e lazer, para o desenvolvimento humano. 

 

III – A estrategia integral para o trabalho educativo e a extensão universitária em função da formação do 

profissional da saúde. 

 A auto-transformação do estudante das Ciências Médicas através dos projetos integrais de 

trabalho educativo. 

 Educação no trabalho e formação de valores. 

 O professor guia como conductor de processo docente educativo. 

 Influência da História e da Filosofia na formação integral do estudante das Ciências Médicas. 

 

 



IX  OFICINA INTERNACIONAL SOBRE ECONOMIA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 
Tema central: “Gestão innovadora da economía e o financiamento da educação superior para uma 

universidade pública sustentável”. 

Temas específicos: 

 Esquemas de financiamento público e privado da educação superior. 

 Papel do orçamento público na educação superior. 

 Gestão financeira das universidades direccionada para a inovação. 

 Informatização e sistematização dos processos ligados com o planejamento, registo e control do 

financiamento. 

 Control interno e externo relacionado com o processo de financiamento. 

 Determinação de normativas de gastos e custo de acessibilidade para a educação superior. 

 Avaliação da qualidade dos processos da gestão economico-financeira. 

 Avaliação do risco para o crédito educativo. 

 Relação Universidade-Empresa. 

 Indicadores de eficiência como apoio à tomada de decisões na gestão económico-financeira. 

 Planeamento económico nas Instituições de educação superior. 

 

VII FORO DAS ORGANIZAÇÕES GREMIAIS E SINDICAIS NA UNIVERSIDADE. 
Tema central: Contribuição das organizações gremiais e sindicais a conseguirem uma universidade 

inovadora por um desenvolvimento humano sustentável. 

Temas específicos: 

 Influência do sindicato no desenvolvimento sustentável da universidade. 

 Por um movimento sindical sustentável e inovador. 

 Implementação de acções sindicais que suportem o desenvolvimento sustentável da 

universidade. 

 

VI OFICINA INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO UNIVERSITARIA DE PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

Tema Central: Actualidade,  desafíos e perspectivas do ensino das Ciências Básicas, a Engenharia e a 

Arquitectura no Século XXI. 

Temas específicos: 

 Tendências pedagógicas contemporáneas na educação superior. Impacto na Didáctica das 

Ciências Básicas, a Engenharia e a Arquitectura. 

 Ensino das Ciências Básicas, da Engenharia e da Arquitectura: Evolução histórica, 

desenvolvimento e perspectivas nos programas de estudo. 

 Problemas pedagógicos e didácticos no ensino das Ciências Básicas, a Engenharia e 

Arquitectura: Boas práticas, novos métodos. 

 Criatividade no processo de ensino-aprpendizagem das Ciências Básicas, da Engenharia e da 

Arquitectura. Uma exigência do Século XXI. 

 Integração das TIC na práctica educativa das Ci~encias Básicas, da Engenharia e da Arquitectura 

no ensino superior. 

 Formação profissional permanente do professor das Ciências Básicas, Engenharia e 

Arquitectura. 

 

III OFICINA “ENCONTRO DE EDITORAS UNIVERSITARIAS” 

Temas específicos: 
 Avatares e desafíos das editoras universitarias. 

 Conceito e gestão do proceso editorial. 

 O livro na sociedade das novas tecnologias. 

 A rede de editoras universitárioas na socialização do conhecimento. 

 

II SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ENSINO DAS ARTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Tema Central:  

Temas específicos 

 “Desde a arte e para o desenvolvimento humano sustentável” 

 Gestão do conhecimento na formação artística universitária. 

 Processos de desenho e desenvolvimento curriculares na formação artística universitária. 

 Qualidade  da formação universitária nas artes  



 Desafios das imnstituições de avaliação e acreditação perante as peculiaridades das 

universidades de arte. 

 Criação artística e investigações sobre arte. 

 Pertinência social das universidades de arte e a sua contribuição para o desenvolvimento humano 

sustentável. 

 Articulação da universidade com outros actores sócio-culturais. 

 Gerstão das universidades de arte. Aperfeiçoamento da gestão de universidades de arte em 

função dos novos cenarios. 

 Particularidades dos processos de formação pos-graduada em universidades e faculdades de arte. 

 O lugar das universidades e faculdades de arte no desenho e implementação de políticas sociais e 

culturais. 

 Universidades de arte e indústrias criativas e culturais. 

 Experiências e boas práticas de processos e serviços em Bibliotecas de arte. 

 
 

Perfil dos participantes 

Poderão participar professores, investigadores, estudantes universitarios e pós-secundários, directivos de 

instituições da educação superior, assim como também funcionários de instituições, organizações e 

empresas relacionadas com a educação superior. 

 

Idiomas oficiais: 

Os idiomas de apresentação dos trabalhos são: español, inglês e português. A interpretação simultânea 

estará disponível nas sessões plenárias. 

 
PROGRAMA TURÍSTICO 

Inclui: 

- Bilhete aéreo de ida e volta saindo desde MADRID/HAVANA/MADRID, com Cubana de Aviação (ou  

  consulte por outras opções de tarifas aéreas com Air Europa, Ibéria, Air France, Evelop, entre outras). 

- Transfer de chegada desde o aeroporto de Havana/hotel em Havana 

- 07 noites de alojamento em Havana, com Pequeno Almoço em hotel seleccionado 

- Transporte de ida e de regresso à sede do evento  

- Transporte a todas as actividades oficiais do evento 

- Assistência personalizada 

- Reconfirmação de bilhetes aéreos 

- Visto de Cuba. (Precisa-se passaporte vigente na altura da viagem) 

- Seguro de viagem 

- Taxas e impostos 

 

Opção 1.- 

Preço por pessoa em EUROS 

HOTEL                         Quarto Duplo               Quarto Individual 

PALCO (Sede do Evento) (4*)          € 1 315.-    € 1 420.- 

NACIONAL DE CUBA   (5*)          € 2 036.-    € 2 540.- 

HABANA LIBRE    (5*)          € 1 756.-    € 2 008.- 

QUINTA AVENIDA         (5*)          € 1 690.-    € 1 819.- 

PANORAMA    (4*)          € 1 469.-    € 1 609.- 

RIVIERA    (4*)          € 1 441.-    € 1 581.- 

PRESIDENTE    (4*)          € 1 310.-    € 1 441.- 

VEDADO/ST. JOHN’S   (3*)          € 1 189.-    € 1 276.- 

COPACABANA   (3*)          € 1 196.-    € 1 301.- 

NEPTUNO/TRITON   (3*)          € 1 178.-    € 1 245.- 

 

*Consulte-nos preços de aéreos low coast para voar a rota saindo desde qualquer cidade 

portuguesa para Madrid (ida e volta); conforme disponibilidade de tarifa na altura da reserva. 

 

 

 

 

 

 



Opção 2.- 

Preço por pessoa em EUROS (só durante as noites do congresso) 

Inclui: (só serviços terrestres em Cuba) 

- Transfer de chegada desde o aeroporto de Havana/hotel em Havana 

- 05 noites de alojamento em Havana, com Pequeno Almoço em hotel seleccionado 

- Transporte de ida e de regresso à sede do evento  

- Transporte a todas as actividades oficiais do evento 

- Assistência personalizada 

- Reconfirmação de bilhetes aéreos 

- Visto de Cuba. (Precisa-se passaporte vigente na altura da viagem) 

- Impostos 

 

HOTEL                   Quarto Duplo        Quarto Individual 

PALCO (Sede do Evento) (4*)          €   405.-          €    485.- 

NACIONAL DE CUBA   (5*)          €     939.-          € 1 315.- 

HABANA LIBRE    (5*)          €  735.-              €    920.- 

QUINTA AVENIDA         (5*)          €  625.-          €    780.- 

PANORAMA    (4*)          €  520.-          €    625.- 

RIVIERA (4*)    (4*)          €     499.-          €    605.- 

PRESIDENTE    (4*)          €  395.-          €    499.- 

VEDADO/ST. JOHN’S   (3*)          €  315.-          €    370.- 

COPACABANA   (3*)          €  320.-          €    415.- 

NEPTUNO/TRITON   (3*)          €     299.-              €    355.- 

 

Programa turístico Não Inclui: 

- Qualquer serviço que não esteja devidamente detalhado e especificado em qualquer uma das duas 

opções de programas apresentados nestes itinerários. 

 

OS PREÇOS PUBLICADOS ESTÃO SUJEITOS A CÂMBIOS SEGUNDO DISPONIBILIDADE 

DAS TARIFAS AÉREAS NA ALTURA DA RESERVA. 

- Inscrição no congresso:  

   

                                                      Até dia 15/Dez/2015  A partir de 16/Dez/2015 

Delegado                                                 160.00 CUC (*)          200.00 CUC (*) 

 Estudante                                                80.00 CUC (*) 80.00 CUC (*)  

 Acompanhante                                           70.00 CUC (*)  90.00  CUC (*)  

 

CUC (*) Moeda turística que se usa em Cuba. 

 Disponibilidade dos hotéis sujeita a confirmação, na altura da reserva: lugares limitados  

 

                PALCO (4*)                       NACIONAL DE CUBA (5*)            HABANA LIBRE (5*) 

     
     

 

 

 

 

 



      QUINTA AVENIDA (5*)                   PANORAMA (4*)                        PRESIDENTE (4*) 

     
            RIVIERA (4*)      VEDADO/ST. JOHN’S (3*)               COPACABANA (3*) 

       

   
 

Formas de pagamento: 

Na altura da reserva, deverá pagar-se 50% em conceito de sinal, para o pacote que inclui tramo aéreo, o 

resto do pagamento (25%) até o dia 10 de Janeiro e o saldo restante até 15 dias antes da data da viagem. 

No caso do pacote só terrestre: 50% na altura da reserva + restante 50% até 15 dias antes da data da 

viagem. 

 

 
 

 

CONSULTE POR OUTRAS OPÇÕES 

 

 

Reservas e Inscrições:  

Elizabeth Rodríguez 

 96 744 9027 

            elybaires@hotmail.com 

 

mailto:elybaires@hotmail.com

