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Ao longo da formação em medicina, além de um estudo de
qualidade, é bastante importante a participação em
atividades extracurriculares, gerando um diferencial para o
acadêmico. Dentro do universo estudantil da Medicina FURB,
as ligas atuam como ferramentas para que o aluno possa
agregar conhecimento extra nas áreas que mais lhe
interessarem, valorizando dessa forma o seu currículo, peça
fundamental na aprovação em programas de residência
médica.

A Medicina FURB garante que os alunos tenham acesso à
tríade ensino, pesquisa e extensão através, principalmente,
das Ligas Acadêmicas (LA), que são organizações
acadêmicas com o propósito de desenvolver atividades
científicas como palestras, cursos, estágios, pesquisas e
outros encontros que possam complementar o ensino ou
mesmo se especializar em áreas específicas.

Cada Liga possui uma diretoria composta pelos acadêmicos,
um orientador-professor, que supervisiona as atividades, e
acadêmicos ligantes, sendo que todos seguem um estatuto
próprio.

Dessa forma, para que as Ligas Acadêmicas possam ser
criadas, criadas e mantidas, há uma série de documentações
e processos a serem realizados. Nesse contexto, o presente
manual foi elaborado com o intuito de desmistificar e auxiliar
os acadêmicos neste percurso. Além disso, demonstra quais
os procedimentos para que se possa obter certificação pelas
atividades desempenhadas nessa área, de forma a
comprovar o trabalho realizado.

Apresentação1.



Segundo a resolução da FURB 54 – 2011, que rege as
ligas acadêmicas, aplica-se a definição a seguir:
“entende-se por Liga Acadêmica uma organização
estudantil, sem fins lucrativos, voltada ao
aprofundamento de uma área do conhecimento
convergente a um ou mais cursos de graduação,
organizada pelo corpo discente, sob a orientação de
um ou mais docentes.” 
Ainda, segundo a mesma resolução da Universidade,
os objetivos das ligas acadêmicas são os seguintes:
“efetuar atividades de ensino, pesquisa ou extensão
extracurriculares e integração do corpo discente.”
No site do Centro Acadêmico de Medicina da FURB
(CAMBLU), pode-se encontrar uma aba onde consta
especificamente informações gerais sobre as Ligas
Acadêmicas de Medicina da FURB. E também pode-
se consultar individualmente cada liga e seus
respectivos diretores, contato de redes sociais,
dentre outras informações. No mesmo site, existe
um Calendário controlado pela Diretoria de Ligas
Acadêmicas que atualiza semanalmente os eventos
das ligas e instituições da FURB.

2. O que são ligas acadêmicas?

http://camblu.com.br/ligas-academicas/
http://camblu.com.br/calendariomedfurb/


Na FURB, o órgão responsável por dar suporte às
Ligas Acadêmicas é a Divisão de Apoio à Extensão
(DAEX). A sua estrutura física se localiza no
Campus 1, na sala I-602. O atendimento é
realizado de segunda a sexta das 8 às 12 horas e
das 14 às 18 horas. O e-mail para contato é 
 daex@furb.br e o telefone é (47) 3321-0422.
Esta divisão da FURB pode realizar contato direto
com os acadêmicos das ligas e com a Diretoria de
Ligas Acadêmicas do CAMBLU para eventuais
dúvidas quanto à regularização e ao
funcionamento das ligas.

3. Quem normatiza e assessora o funcionamento das

Ligas Acadêmicas na estrutura administrativa da

FURB?



Presidente: cargo que assessora as demais funções
dentro da liga e responsável por coordenar os trabalhos
dentro da liga acadêmica.
Vice-presidente: cargo que assessora o presidente, e o
substituiu, além de assessorar os demais cargos dentro
da liga.
Secretário(a): cargo responsável por organizar a parte
burocrática e toda a documentação da liga acadêmica.
Diretor(a) Financeiro(a): cargo responsável por
supervisionar o caixa da liga acadêmica.
Diretor(a) de Marketing: tem a função de elaborar a
identidade visual e manter as mídias sociais da liga
sempre atualizadas.
Diretor(a) Científica: incentiva e coordena a produção
científica dentro da liga.
Diretor(a) de Atividades Extracurriculares: organiza,
promove e incentiva atividades de integração ensino e
extensão a partir da área de interesse da liga.
Orientador: é um professor, que deve ser do quadro fixo
de professores da FURB, não podendo ser professor
substituto contratado via PSPS. Este pode ser tanto um
médico, quanto exercer outra função / ocupação na
universidade. Este professor deve dispor de tempo para
orientação da Liga Acadêmica, como realização dos
projetos junto aos acadêmicos integrantes.

Os cargos nas diretorias, que devem ser especificados em
estatuto da respectiva liga, são bastante variáveis em
número e funções. 
Mas, tomando como exemplo a grande maioria das ligas da
Medicina FURB, temos os seguintes cargos possíveis:

.

4. Como geralmente é composta uma liga acadêmica?



Para criação da liga acadêmica, deve-se encontrar uma
área de interesse dentro ou interdisciplinar à da medicina,
reunir um grupo de alunos interessados na criação da
mesma e um professor Orientador que possa auxiliar na
condução dos trabalhos dentro da liga acadêmica. Então
após isso, deve-se entrar em contato com a Divisão de
Apoio à Extensão (DAEX). Se a DAEX retornar afirmando que
há possibilidade de criação uma liga dentro dessa área de
interesse, deve-se então proceder à elaboração da
documentação para efetivar o processo. A seguir, estão
descritos os documentos necessários para isto:
• Credenciamento: é necessário um documento de
credenciamento que oficializa a área e o nome da liga
acadêmica. Deve ser preenchido apenas na fundação da
liga. 
• Estatuto da Liga Acadêmica: o estatuto é um documento
que rege o funcionamento da liga acadêmica, enquanto
atribuição de cargos, funções internas de cada membro e
princípios da liga. É um dos documentos fundamentais para
a criação da liga, enquanto estrutura e é bastante variável
em sua escrita. Basicamente, o estatuto possui os
seguintes itens: Definição da sede e do foro; Dos princípios
e dos objetivos; Da metodologia; dos Recursos financeiros,
do patrimônio e do acervo; Da constituição; Da assembleia
geral; Da reforma do estatuto e da dissolução da liga;
Disposições finais.
O estatuto pode sofrer modificações caso os integrantes
da liga julgarem necessário ao longo da mudança das
gestões da LA. 

 

5. Criação de uma liga acadêmica



• Projeto de Criação da Liga Acadêmica: é necessário
um documento que descreva os projetos da liga
acadêmica, que deve ser gerado a partir da
conclusão do preenchimento da plataforma do
Sistema de Pesquisa e Extensão (SIPEX) junto ao
Orientador da LA, por meio de salvamento do PDF
desta página. Deve ser preenchido na fundação da
liga e sugere-se que seja renovado a cada semestre.

Juntamente aos documentos anteriores, no ato de
credenciamento / criação da LA, devem ser
anexados os seguintes* também:
• Ata de constituição da Liga Acadêmica
• Indicação do docente orientador
• Relação de nomes dos integrantes da
administração da Liga Acadêmica
• Termo de responsabilidade junto à FURB
• Termo de adesão ao serviço voluntário do (s)
docente (s) orientador (es).

*Maiores informações acerca da forma de
preenchimento destes últimos documentos
encontram-se na seção 6 a seguir.
 



Cadastro na plataforma SIPEX
Uma liga é considerada ativa pela DAEX apenas quando possui
projeto no semestre corrente cadastrado no Sistema
Integrado de Pesquisa e Extensão da FURB (SIPEX). Sugere-se
que em todo início de semestre, seja renovado o cadastro da
liga no SIPEX. O preenchimento de preferência deve ser feito
até o final do primeiro ou segundo mês letivo do presente
semestre. O Orientador da liga acadêmica deve entrar com
seu login e senha no endereço: www.sipexfurb.furb.br, e
realizar junto aos acadêmicos membros, o preenchimento das
informações necessárias. Então ao entrar no SIPEX, deve-se
acessar a seção intitulada “Meus projetos”. E assim colocar o
título do projeto e realizar o preenchimento das respectivas
informações dos eventos daquele semestre nas abas em
sequência. As principais informações que necessitam serem
preenchidas na plataforma do SIPEX são: 
• Dados iniciais do projeto - modalidade (selecionar Ciclo de
Extensão); título do projeto (sugere-se ciclo de palestras +
nome da liga); data de início das palestras do semestre; data
de término das palestras do semestre; duração do projeto em
meses (sugere-se 6 meses);
• Dados do proponente;
• Resumo do projeto - consta um resumo das atividades e dos
objetivos do semestre;
• Palavras-chave - caracterizam os temas que serão
abordados;
• Caracterização da atividade - conforme as áreas de
conhecimento (CNPq), áreas temáticas - FURB, áreas
temáticas - ACAFE, objetivos de desenvolvimento do milênio,
co-partícipes (parceiros da realização do evento, caso
existam);

6. Manutenção de uma liga acadêmica



Descrição da atividade - justificativa; relação entre
ensino, pesquisa e extensão; previsão de avaliação da
proposta pelo partícipe; produtos esperados;
objetivos; requisitos para participação (por exemplo,
ser acadêmico de medicina ou de cursos da área da
saúde); quantidade de vagas; abrangência; modalidade
de ensino; realização; inscrição; certificação; co-
promoção; procedimentos metodológicos; conteúdo
programático; partícipe (participantes);
• Divulgação / Programação Publicitária – como será
realizado o marketing do evento;
• Equipe – buscar os acadêmicos da diretoria no
sistema da FURB, por meio da inserção do código de
pessoa e cargo do respectivo acadêmico dentro da LA;
• Discriminação das despesas - em horas da equipe
colocar zero reais; se tiver algum gasto com algum item
/ serviço durante os eventos do semestre, pode ser
colocado aqui;
• Discriminação da receita - deve ser colocado se
houve algum recebimento de patrocínio ou apoio de
alguma instituição externa à liga acadêmica junto aos
eventos;
• Observação - adicionar nesse campo alguma
observação que for importante sobre o andamento
dos eventos do semestre da liga acadêmica.

Ao final do preenchimento on-line da totalidade destas
informações no SIPEX deve ser gerado um PDF da
página final, que será utilizado como Projeto de Criação
e deve ser enviado por e-mail à DAEX. Em anexo, há o
modelo dos itens necessários para o preenchimento 



É importante frisar que cada mudança em relação à
parte documental e estrutural da liga, como em estatuto
ou integrantes da diretoria deve ser formalmente
aprovada conforme quórum (quantidade de pessoas)
especificado no estatuto da respectiva liga e registrada
em ata descrevendo o processo.
A seguir constam cada uma das modificações que
podem ser realizadas dentro da estrutura funcional de
uma Liga Acadêmica e uma explicação acerca dos
respectivos documentos necessários para a
regularização dela perante a FURB.
• Alteração na administração (mudança de membros da
diretoria)
o Quais os documentos? 

 Requerimento de alteração na administração de liga
acadêmica. 

 Relação de integrantes. 
 Ata de alteração da administração da Liga Acadêmica,

sendo que esta deve contemplar a assinatura de pelo
menos metade dos membros da diretoria antiga e
assinatura de todos os novos membros para que a ata
se faça válida. 

 E os demais documentos juntamente: Indicação do
docente orientador. Relação de nomes dos integrantes
da administração da Liga Acadêmica. Termo de
responsabilidade junto à FURB. Termo de adesão ao
serviço voluntário do (s) docente (s) orientador (es).
o Quando preencher? Cada vez que alterar um ou mais
membros da diretoria da liga acadêmica.



·Alteração do estatuto
o  Quais os documentos? 
§ Requerimento de alteração de estatuto de liga
acadêmica. 
§ Ata de alteração do estatuto, sendo que esta deve
conter a assinatura de pelo menos metade dos
membros da diretoria antiga e assinatura de todos os
novos membros para que a ata se faça válida. 
§ Documento com o (novo) estatuto. 
o  Quando preencher? A cada vez que for alterada
alguma informação no estatuto da liga acadêmica,
necessitarão serem preenchidos esses documentos. 
·Ata
oQuando preencher? A ata em geral é preenchida a
cada modificação importante na estrutura burocrática
da liga. Por exemplo, quando houver criação da LA,
mudança de diretoria, de estatuto ou de orientador,
será necessária a elaboração de uma nova ata. 
oComo elaborar? A ata deve conter a data, os presentes
na reunião, e todos os assuntos que foram discutidos e
as resoluções sobre os mesmos. 
·Projeto de criação
oQuando preencher? Deve ser atualizado,
preferencialmente a cada semestre e isso equivale à
atualização do projeto da liga no SIPEX, e envio do PDF
desta página preenchida ao e-mail da DAEX.
·Mudança do Orientador da Liga (Professor)



oQuais os documentos? 
§ Termo de adesão ao serviço voluntário:
-Assinado e carimbado (de preferência pelo
professor orientador no campo “assinatura do
colaborador do serviço voluntário”; pelo(a)
diretor(a) do Centro de Ciências da Saúde no
período vigente no campo “assinatura do
responsável pelo órgão da FURB ao qual está
vinculado o colaborador voluntário”; e pelo pró-
reitor de administração da universidade). 
-No campo onde diz órgão, deve-se preencher
com o nome da Universidade Regional de
Blumenau (FURB), e o no nome do responsável
deve constar o nome do(a) reitor(a) vigente do
período. Em cargo, deve-se especificar a função
de reitor (a). 
-Após, deve-se preencher com a identificação
do prestar de serviço voluntário, que é o
professor Orientador da LA.
-No campo onde diz “ata de aprovação de
serviço voluntário”, o preenchimento é da DAEX. 



-Onde consta “vigência do presente termo”,
deve-se colocar o período em que o Orientador
vai orientar a liga, aconselhando-se a não
ultrapassar o período máximo de 2 anos, devendo
depois disso, ser renovada a documentação caso
o Orientador permaneça o mesmo.
§ Termo de indicação de membro orientador
(devem constar informações da liga, do professor
orientador e assinatura de todos os membros da
atual diretoria da liga). 
§ Termo de responsabilidade de membro
orientador (com dados do orientador e assinatura
do mesmo). 
·Quando? Quando alterar o professor Orientador.
Sugere-se que mesmo que o orientador
permaneça o mesmo, seja alterada a
documentação a cada 2 anos.



Uma liga acadêmica pode promover uma variada
forma de eventos durante o semestre. Desde
palestras, aulas, com participação ativa ou não
dos ligantes, e ainda outros eventos de maior
porte. Nesse contexto, enquadram-se simpósios,
workshops, jornadas. E é importante lembrar que
há a possibilidade até mesmo de ocorrer parceria
de eventos entre duas ligas de áreas temáticas
distintas e ainda de faculdades externas à FURB. 

Aconselha-se que a cada evento da liga, seja
coletada alguma forma de comprovação de
comparecimento dos presentes no evento. Caso
o evento ocorra de forma on-line, indica-se que
seja coletada a lista de presença da sala virtual do
evento ou que seja feita uma captura de tela com
os ícones ou “câmeras abertas” dos participantes
na reunião. Caso o evento ocorra de modo
presencial, recomenda-se a elaboração de uma
lista com nomes, assinaturas e CPFs dos
presentes no evento. Estas formas de
comprovação devem constar em anexo ao
Relatório de Ação Eventual para que seja possível
a liberação da certificação dos eventos
promovidos pela liga acadêmica no respectivo
período solicitado.

7. Funcionamento das atividades de uma liga acadêmica



Para ocorrer a reativação de uma liga
acadêmica, basta o acadêmico confirmar a
situação da liga acadêmica junto à diretoria de
Ligas Acadêmicas do CAMBLU e então entrar
em contato com a DAEX. Posteriormente, após
a confirmação da possibilidade de reativação
da mesma, deve-se proceder à elaboração dos
documentos e procedimentos designados no
item “Manutenção de Liga Acadêmica” e
executar então as atividades da liga.

8. Reativação de uma liga acadêmica



Em primeiro lugar, é necessário salientar que se deve
atentar para o correto preenchimento das informações
nestes documentos porque não será possível realizar a
alteração uma vez que ele foi enviado para a confecção.
Os certificados e/ou atestados de eventos podem ser
emitidos tanto na modalidade: participante, organizador e
palestrante. Já para certificação de participação na
diretoria de modo ativo pode ser solicitada apenas na
modalidade atestado.
 
Certificação pela FURB
A certificação pode ser obtida por meio da FURB, com
número de série eletrônico e aconselha-se que seja
solicitada ao final do semestre ou, no máximo, no início do
semestre seguinte em que as atividades a serem
certificadas foram realizadas. O certificado conta com um
custo de cerca de 0,2 Créditos Financeiros (CF). 
Após ser finalizada a conferência das presenças dos
participantes nos eventos daquele semestre da LA, deve-
se enviar uma solicitação com os documentos
preenchidos via alguns dos meios de contato para a
DAEX. Além do preenchimento prévio da documentação
de manutenção da liga acadêmica (constante no tópico 6
deste manual), mais alguns documentos devem ser
enviados à DAEX. Dentre os documentos necessários para
a emissão estão:
·Documento de Participantes com Direito a Certificado; 
·Relatório de Ação Eventual;
·Modelo de certificado. 
Somente assim, com a regularização de tais documentos,
há a autorização para a emissão dos certificados.

9. Emissão de certificados / atestados de liga

acadêmica



No Relatório de ação eventual, deve-se colocar as
seguintes informações para cada uma das palestras /
eventos/ aulas realizadas, de modo individual:
·Título e Descrição da atividade (período de realização,
local, breve relato sobre o desenvolvimento da
atividade, participação e certificação - público);
· Equipe envolvida na execução da proposta
(organizadores);
·Movimentação financeira (resumo da receita
arrecadada, resumo da despesa realizada, saldo);
·Avaliação geral da atividade (descrever como foi a
organização e se houve relatos em relação em
aproveitamento do evento por parte dos
participantes);
·Observação: anexar imagem da comprovação de
ocorrência do evento (lista de presença, fotos do
evento se for presencial ou captura de tela se for on-
line)
Anexar junto ao relatório de ação eventual, os seguintes
documentos preenchidos com as respectivas
informações: “Relação de participantes com direito a
certificado” e “Certificado – modelo”.



No documento “Modelo de Certificado”, deve-se
preencher: nome do evento, o período de realização, a
assinatura digitalizada do professor orientador e o seu
nome, além da assinatura digitalizada do presidente da
liga e o seu nome. E por fim, neste mesmo documento
deve ser inserido o conteúdo programático (data do de
cada um dos eventos, tema de cada um dos eventos e
carga horária de cada um por extenso) dos eventos
realizados durante o período descrito.
No documento “Relação de participantes com direito a
certificado”, deve-se preencher com: título do evento e
preencher a tabela com as orientações a seguir.
Instruções para o preenchimento da tabela:
·NOME: Insira o nome completo, sem abreviações, em letra
maiúscula, de cada participante, palestrante, ministrante,
organizador, entre outros.
·TEMA: Destaque o tema ou atividade específica que
deverá constar no certificado de cada participante, em
caso do conteúdo programático não ser igual para todos.
·FUNÇÃO: Classifique e relacione com o nome de cada
pessoa a função que ela teve no evento: organizador,
palestrante, participante, painelista, expositor, entre
outros.
·CARGA HORÁRIA: Digite o número referente a carga
horária e escreva por extenso entre parênteses. A carga
horária mínima para cursos é de 8 horas.
Depois do preenchimento de tais documentos, deve-se
ser efetuado o pagamento da taxa de CF via forma de
transferência oferecida pela FURB no momento.



Atestado pela FURB
A Divisão de Apoio à Extensão (DAEX) realiza a emissão
de um atestado, sem custos, mas sem número de série
eletrônico - diferente do certificado. Existem dois
modelos de atestados que podem ser emitidos:
organização/ participação de atividades e comprovação
de participação em diretoria de ligas. Os documentos
de manutenção da liga (constantes no tópico 6 deste
manual) somado ao Relatório de ação eventual devem
ser enviados para comprovar a realização das atividades
ou a composição da diretoria.

Os arquivos para preenchimento dos documentos
descritos acima podem ser encontrados no site:
Formulários - FURB ou ao final deste manual, em anexo,
há links para os mesmos. Por último, é importante
lembrar de revisar, em cada um dos documentos, os
campos onde são necessárias assinaturas tanto dos
membros da liga quanto do orientador.

Os documentos preenchidos, inclusive aqueles que
exigem assinaturas, podem ser escaneados ou
digitalizados e enviados via e-mail para a DAEX, com o
intuito de regularização.

https://www.furb.br/web/4120/relacao-com-a-comunidade/formularios


Oficialmente, as ligas acadêmicas, pela normatização da FURB, não
podem promover estágio extracurriculares. Ou seja, essa
vinculação deveria ocorrer de forma à parte entre acadêmico e
FURB, sem o intermédio das ligas. Mas desde muitos anos, há a
tradição de as ligas acadêmicas promoverem processos seletivos
para estágios extracurriculares dentro de suas áreas de atuação ou
de modo interdisciplinar. Então para participar dos mesmos, o
acadêmico deve ficar atento às redes sociais das ligas de seu
interesse e se procurar saber das regras de cada processo seletivo.
Uma dica é manter as notificações da rede social ativada para não
perder nenhuma novidade.

Dentre os hospitais que oferecem estágios e podem ser vinculados
a uma LA, há os de Blumenau: Hospital Santa Isabel (HSI), Hospital
Santa Catarina (HSC), Hospital Santo Antônio (HSA), Hospital
Misericórdia da Vila Itoupava (HMVI); de Brusque (Hospital
Azambuja); de Indaial (Hospital Beatriz Ramos). Nesse sentido,
deve-se entrar em contato com o setor responsável por extensão,
ensino e pesquisa (ou também conhecido como gerência
acadêmica em alguns hospitais) de cada uma das instituições para
verificar a possibilidade de realizar uma parceria a um setor de
estágio para a respectiva liga.

10. Como funciona a relação dos estágios extracurriculares com as ligas

acadêmicas?



Se você tem interesse em fazer parte e acompanhar as
atividades de uma liga acadêmica, pode acompanhar a
página da liga nas redes sociais, como Instagram e
Facebook, onde é possível verificar o fluxo de avisos e
mensagens sobre a chamada de novos ligantes. E
tanto por meio dessas plataformas, quanto pelo site
do CAMBLU, você pode acompanhar quem são os
membros da diretoria daquela liga e entrar em contato
para saber novidades da liga de seu interesse.

Geralmente cada liga no início do semestre lança as
regras para a seleção de novos ligantes. Nesse período
é divulgado, a critério de cada liga, qual será a
programação (cronograma e temas) dos eventos para
o semestre atual, além de outras oportunidades.

11. Como se vincular a uma liga acadêmica?



·Resolução que rege as Ligas Acadêmicas da FURB
·Resolução que rege os Emolumentos da FURB
·Links clicáveis de acesso para modelo de documento original e
modelo com exemplo de preenchimento dos documentos
descritos ao longo do manual:

·Da manutenção da liga acadêmica e de suas atividades:
1.Credenciamento – original
2.   Estatuto - original e exemplo
3.Preenchimento do SIPEX com as atividades - original e exemplo
4.   Projeto de criação (PDF após conclusão do preenchimento no
SIPEX) – exemplo
5.   Requerimento de alteração na administração de liga
acadêmica - original
6.   Relação de integrantes - original
7.   Requerimento de alteração de estatuto de liga acadêmica -
original
8.   Ata (o formato varia conforme o tema sobre o qual ata quer
informar) - original
9.   Termo de adesão ao serviço voluntário - original
10. Termo de indicação de membro orientador - original
11. Termo de responsabilidade de membro orientador - original

·Da Certificação 
1.Orientações sobre o envio de documentos para a certificação
2.Relação de Participantes com direito a certificado - original
3.Relatório de Ação Eventual - original
4.   Modelo de Certificado - original

Anexos

https://drive.google.com/file/d/1ZEhPx7k6SwTiQu5BHTs7tr5llbZOJRlH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bByBYnhVAXatm3_4kfdyP58HY_G6utJ-/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KmiF2SdN8pyTqZssYeTnY8up5u2uVcgl/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KmiF2SdN8pyTqZssYeTnY8up5u2uVcgl/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jVDiH4ix6yE29R9H9LSgU0YHePkSANta/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1jz_Rflb_roOguFfB1CdIl0qy-OR3iNnM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MkjvH7Sbd13kcIMyrT18PudDzchga6ge/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1TewzwuNXjtTIN_Fwix0DZDoABYm3RvLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TewzwuNXjtTIN_Fwix0DZDoABYm3RvLN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JwbYq55g4YKizhEPt3Xe7o8NTqDpD_2J/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PbZPyv6uL3dW_tdJbO8bgEVPo36T4WoI/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W-Ds0-HkTNsuA1TwLjnG_TIU37PAJCFU/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1e9gW1M-plWnzftS56Zr071-rCetiVGQW/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rMnBqnBtefgR7O4GNaRO8uU2kffI2TJA/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vtqSRgOZDqsmngAvSrQ98FQKvbBJiZho/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lqu4ufUfY6JFhbSO2n_cVqSjP7MtJ7Vt/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/18mHr0ZSjFXHvml7GAd9gxQECEY7Qai7Y/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sf21jqwgSViS99vTd1Eccq82XdjN2i7k/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OutgB1ti757k5rkjSBCFQovbxN-U9sz6/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qXnRbHT-30Tjd1SClC6iFLDtdJYPBRCc/edit?usp=sharing&ouid=115833873689425681088&rtpof=true&sd=true
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