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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 1 

MATEMÁTICAS E DA NATUREZA – CCMN, CONDUZIDA EM AMBIENTE VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 27 2 

DE MAIO DE 2020, A PARTIR DE 09:00 HORAS, NA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETING, SOB A 3 

PRESIDÊNCIA DA DECANA DO CCMN, PROFESSORA CÁSSIA CURAN TURCI. COMPARECERAM À 4 

REUNIÃO OS SEGUINTES CONSELHEIROS: Professor Cabral Lima – Vice-decano do CCMN; Professora 5 

Belita Koiller – Diretora do Instituto de Física; Professor Claudio José de Araújo Mota – Diretor do 6 

Instituto de Química; Professora Marlice Aparecida Sipoli Marques – Vice-diretora do Instituto de 7 

Química; Professor Edson Farias Mello – Diretor do Instituto de Geociências; Henrique Serdeira – 8 

Diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais ; Jade Soares – Vice-9 

diretora do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais; Rundsthen Vasques 10 

de Nader – Vice-Diretor do Observatório do Valongo; Professor Wladimir Augusto das Neves – 11 

Diretor do Instituto de Matemática; Professor João Torres Mello Neto – Representante dos 12 

Professores Titulares (Classe E); Professor Pierre Mothé Esteves – Representante dos Professores 13 

Associados (Classe D); Professor Carlos Renato de Carvalho – Suplente do Representante dos 14 

Professores Associados (Classe D); Professor Germano Maioli Penello – Representante dos 15 

Professores Adjuntos (Classe C); Elton Carneiro Marinho – Representante dos Servidores Técnico-16 

Administrativos em Educação; Rodrigo Mangabeira – Representante Discente; Professora Marta 17 

Eloisa Medeiros – Coordenadora de Integração Acadêmica de Graduação do CCMN e Professora Silvia 18 

Lorenz Martins – Coordenadora de Integração Acadêmica de Extensão do CCMN. Convidados: Allison 19 

Maldaner – Setor de Compras do NCE; André Esteves da Silva – Pró-Reitor de Gestão e Governança - 20 

PR6; Angélica Dias - Representante da Comissão de Acessibilidade do CCMN; Carlos Quintas – Diretor 21 

Adjunto de Finanças, Planejamento e Gestão do IGEO; Claudio Baradin - Setor de Compras do NCE; 22 

Diego Ferreira Santos – Secretaria de Atividades Gerenciais do CCMN; Professor Eduardo Raupp - Pró-23 

Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças - PR3; George Pereira da Gama – PR3; José 24 

Antônio Luiz Bazílio – Departamento Financeiro do Observatório do Valongo; Juliana de Souza Feitosa 25 

Candido – Assessora do Gabinete da Decania do CCMN; Juliana Burgues Gonçalves– Setor de Pessoal 26 

do CCMN; Leilane Costa do Nascimento Tavares – PR3; Maria Helena Cavalcante – Seção Financeira 27 

do CCMN; Professor Máximo da Silveira – Instituto de Física; Mônica Pereira de Almeida Oliveira – 28 

Superintendente do CCMN;  Rafael Mello - Setor Financeiro do NCE; Rodrigo Figueiredo da Gama – 29 

PR6; Roselinda Passos – Setor Financeiro do NCE; Sérgio Henrique Santos Braga – Setor de Pessoal do 30 

CCMN; Taiana Fortunato Araujo – PR6; Thayssa de Freitas Driendl – Chefe do Setor de Pessoal do 31 

CCMN. Havendo número regimental de membros, a Professora Cássia Turci deu início à reunião 32 

dando boas-vindas aos presentes. Em seguida, lamentou o falecimento do servidor Agostinho 33 

Mendes da Cunha, do Instituto de Física, que ocorreu no dia 18 do mês de maio, vítima da covid-19.  34 

Em seguida, informou que às 11:00 h está prevista a apresentação do Professor Eduardo Raupp (Pró-35 

Reitor da PR3) e André Esteves (Pró-Reitor da PR6), sobre a Reestruturação das Unidades 36 

Administrativas de Serviços Gerais (UASG’s). Informes da Decania: i) GTÁlcool (projeto de extensão) 37 

https://ufrj.br/pro-reitoria-de-planejamento-pr-3


 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 

Decania 
 
– A professora Cássia Turci informou que o GT Álcool continua produzindo álcoois desinfetantes a 38 

70% (álcool em gel, líquido e álcool glicerinado) para abastecimento dos hospitais que formam o 39 

Complexo Hospitalar da UFRJ e outros setores da  UFRJ (testagem, restaurante universitário, 40 

residência universitária, prefeitura, entre outros). Devido a inúmeros pedidos, a Professora Cássia fez 41 

uma consulta à Procuradoria da UFRJ visando a possibilidade de distribuição do álcool produzido na 42 

UFRJ a outros órgãos e hospitais fora da UFRJ. ii) Planid – A Professora Cássia Turci informou que o 43 

Plano Individual de Atividades dos Docentes (Planid) deverá ser feito pelos Centros e que será 44 

inserido na página do CCMN.  Em breve, os conselheiros receberão um modelo de planilha, similar 45 

àquela utilizada pelo CCS,  para que possam dar sugestões. iii) Redes sociais – Juliana Feitosa, 46 

assessora da Decania do CCMN, informou que foi feita a recuperação do acesso ao antigo Facebook 47 

do CCMN e está sendo realizado um trabalho de padronização de imagens e postagens nas mídias 48 

sociais do CCMN. iv) Frequência dos servidores – Professora Cássia Turci informou que no CONSUNI, 49 

que acontecerá no dia 29.05 (sexta-feira), será discutido o tema frequência dos servidores, visando 50 

esclarecer dúvidas sobre como a mesma deve ser lançada em função da característica de atividades 51 

dos servidores. v) Nova empresa de limpeza - decania CCMN, IGEO, NCE e LADETEC – Professora 52 

Cássia Turci informou que a UFRJ contratou uma nova empresa de limpeza que atuará no CCMN e 53 

abrangerá a limpeza da decania do CCMN, NCE e IGEO, e uma outra empresa, que atuará no Ladetec. 54 

A limpeza dos estacionamentos também está sendo realizada neste período de pandemia. Informes 55 

da Graduação – Professora Marta Medeiros informou que estão sendo realizadas reuniões 56 

frequentes entre coordenadores e conselheiros, mas não há novidades sobre o retorno das 57 

atividades acadêmicas. Informes da Pós-Graduação – O Professor Cabral Lima (Decania/CCMN/UFRJ) 58 

informou que tem participado de várias reuniões no CEPG e que foi criado um grupo de trabalho para 59 

discutir a volta das aulas de Pós-Graduação de forma remota e que haverá na sexta-feira, dia 29/05, 60 

uma reunião extraordinária para fechar a proposta. Informou também que existe um Plano de 61 

Investimento para que os alunos sem acesso à internet possam acessar o ensino remoto. Relatou 62 

que, no momento, é necessário aprovar uma resolução emergencial para o retorno do ensino, 63 

mesmo que remotamente. Completou a sua fala dizendo que o NCE possui ferramentas para 64 

capacitar o docente a ministrar disciplinas de forma remota. Professora Cássia Turci sugeriu que 65 

Ricardo Caiado (NCE/CCMN/UFRJ) ministre novamente o Curso AVA, tendo em vista a baixa procura 66 

pelo curso em 2019, quando foi oferecido para os servidores do CCMN. Informes da Extensão – 67 

Professora Silvia Lorenz listou novos projetos aprovados; alguns elaborados para a época da 68 

pandemia e outros que poderão ser adaptados, são eles: Instituto de Física: “Expandindo o Universo 69 

da escola: relatividade e cosmologia no ensino básico” – Coordenação Professor Ribamar dos Reis; 70 

Instituto de Geociências: “Introdução de temas interdisciplinares a partir das Geociências” – 71 

Coordenação Professor Fábio André Perosi – Geologia; Instituto de Química: “A química e o 72 

coronavirus” – Coordenação Professora Jussara Lopes de Miranda – DQI, “Curso DRX - Fundamentos 73 

e Aplicação em Química Ambiental” – Coordenação Professora Luiza Cristina de Moura – DQI, 74 
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“EuGene - Caça Palavra na sala de aula” – Coordenação Professor Rafael Dias – DBq e “Produção de 75 

Álcool - ação solidária da UFRJ na pandemia do Covid-19” – Coordenação Professor Rodolfo Barbosa, 76 

Parceria entre IQ, EQ e FF – a ser aprovado na congregação do IQ; NCE – Instituto Tércio Pacitti: 77 

“Atendimento educacional especializado para o estudante com cegueira ou deficiência visual” – 78 

Coordenação Angélica Dias e “Economia do Conhecimento com ênfase em processo de negócios” – 79 

Coordenação Angélica Dias; Observatório do Valongo: “Astronomia através da Janela” – Coordenação 80 

Daniel Mello, “Cursos livres de Astronomia” online – Coordenação Professor Daniel Mello, “Semana 81 

de Orion” – Coordenação Professor Daniel Mello e ”Canal YouTube TValongo” – Coordenação 82 

Professor Wagner Marcolino. Informes Gerais – Professora Cássia Turci informou que a CPPD já está 83 

aceitando processos via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Após os Informes deu-se início à 84 

Ordem do Dia: 1. Processo: 23079.002853/2020-20, Assunto: Plano de trabalho do projeto técnico-85 

científico “Evolução tecno-estratigráfica das fases rifte, pós-rifte e drifte inicial nas porções centro e 86 

sul da bacia de Santos. “Alteração de valores” – Homologação. Interessado(a): Prof. Jorge Picanço de 87 

Figueiredo (IGEO/CCMN/UFRJ), relator(a): Henrique Serdeira (NCE/CCMN/UFRJ). Trata-se de um 88 

processo aprovado em reunião do Conselho de Coordenação do CCMN, realizada em 19/02/2020. O 89 

processo teve que retornar  ao Conselho porque a PETROBRAS propôs a redução de valores em 90 

algumas rubricas,  após sua aprovação. Colocado em votação, a alteração de valores do processo foi 91 

homologada por unanimidade. 2. Processo: 23079.043762/2019-19, Assunto: Termo de Cooperação 92 

Tripartite entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE-RJ), Universidade Federal 93 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Aprovação. 94 

Interessado(a): Prof. Luiz Maia (IGEO/CCMN/UFRJ), relator: Professor Claudio José de Araujo Mota 95 

(IQ/CCMN/UFRJ). Aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável à execução do convênio. 96 

3. Processo: 23079.005110/2020-10, Assunto: Acordo Específico de cooperação científica e 97 

tecnológica, incluindo intercâmbio entre a UFRJ e a Universidade de Lisboa – Aprovação. 98 

Interessado(a): Professor Luiz Maia (IGEO/CCMN/UFRJ), relator: Professor Claudio José de Araujo 99 

Mota (IQ/CCMN/UFRJ). Aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável à execução do 100 

acordo de intercâmbio científico. 4. Processo: 23079.005132/2020-71, Assunto: Projeto de 101 

Modernização e ampliação da infraestrutura de pesquisa do Instituto de Física/UFRJ. “Aprovado ad 102 

referendum” – Homologação. Interessado(a): Instituto de Física (IF/CCMN/UFRJ). Homologado, por 103 

unanimidade, a execução do projeto, importante para a finalização do Prédio do Instituto de Física. 5. 104 

Processo: 23079.005177/2020-46, Assunto: Projeto Conservantes Antimicrobianos de Base Natural 105 

para Bebidas não Alcoólicas (AMBEV/IQ-CCMN-UFRJ). – Aprovação. Interessado(a): Professor 106 

Cláudio José de Araujo Mota (IQ/CCMN/UFRJ). Aprovada, por unanimidade, a execução do projeto. 6. 107 

Processo: 23079.000385/2020-59, Assunto: Promoção Professor Associado IV (Classe D) para 108 

Professor Titular (Classe E) – Homologação. Interessado(a): Professora Elis Cristina Eleuthério 109 

(IQ/CCMN/UFRJ). Homologada, por unanimidade, a promoção da Professora Elis Cristina Eleuthério 110 

(IQ/CCMN/UFRJ), da classe de Professor Associado IV (Classe D) para Professor Titular (Classe E). 7. 111 

https://drive.google.com/open?id=1OALHoeHIP6MxGRiKi6UCZd2TZvqijsQE
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Assunto: Laboratório de Representação Científica (LaRC). Interessada: Decania do CCMN, Relatora: 112 

Professora Silvia Lorenz (OV/CCMN/UFRJ). Aprovado, por unanimidade, o parecer favorável à criação 113 

do Laboratório de Representação Científica. 8. Assunto: Prorrogação de mandato do Representante 114 

Titular do CCMN no CONSUNI, Professor Flávio Dickstein, em função da impossibilidade de realização 115 

de eleição durante a pandemia, Interessado: Professor Flávio Dickstein (IM/CCMN/UFRJ) e Decania 116 

do CCMN. Aprovada, por unanimidade, a prorrogação de mandato do Representante Titular do 117 

CCMN no CONSUNI. 9. Assunto: Possibilidade da redação e defesa de trabalho de conclusão de curso 118 

(TCC) em inglês – Interessado: Professor Marcelo Byrro Ribeiro (IF/CCMN/UFRJ). Aprovada, por 119 

unanimidade, a possibilidade de redação e defesa de TCC em inglês, desde que haja a concordância 120 

entre estudante e orientador e ciência da coordenação do curso. A comissão examinadora deverá ser 121 

informada sobre a redação/defesa em inglês. 10. Assunto: Solicitação de Professores substitutos. 122 

aprovada “ad referendum” – Homologação.  Interessadas: Unidades do CCMN.  Colocada em 123 

votação, foi homologada, por unanimidade, a solicitação de professores substitutos. 11. Assunto: 124 

Indicação de Membros para a Comissão Própria de Avaliação (CPA), Interessada: Decania do CCMN. 125 

A Professora Cássia informou que o Professor Sérgio de Paula Machado (IQ) foi convidado para 126 

presidir a CPA no âmbito da UFRJ, sendo necessária a escolha de um suplente para o Professor Sérgio 127 

de Paula Machado e para o Técnico em Assuntos educacionais Gustavo Rubini (IF). A professora 128 

Cássia Turci solicitou ainda que os Institutos reafirmassem os membros componentes da 129 

subcomissão da CPA/CCMN. Colocada em votação, a proposta foi aprovada, por unanimidade. 12. 130 

Assunto: Formação de Grupo de Trabalho do CCMN (para discutir, formular e encaminhar ao 131 

Conselho de Coordenação de junho/2020, propostas de atividades acadêmicas em decorrência do 132 

impacto da pandemia da COVID-19 no ensino, na pesquisa e na extensão das Unidades do CCMN), 133 

Interessada: Decania do CCMN/UFRJ. A Professora Cássia Turci sugeriu que o grupo de trabalho do 134 

CCMN fosse formado por representantes do CCMN, representantes de cada Unidade e 135 

representantes discentes (graduação e pós-graduação).  As direções das Unidades devem indicar os 136 

seus representantes no decorrer da semana. 13. Assunto: Ata da Reunião Ordinária do Conselho de 137 

Coordenação do CCMN, de 19/02/2020. Interessada: Decania do CCMN/UFRJ. Aprovada, por 138 

unanimidade, a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Coordenação do CCMN de 19/02/2020. 14. 139 

Assunto: Ata da Reunião do Conselho de Coordenação do CCMN de 06/05/2020. Interessada: 140 

Decania do CCMN/UFRJ. Aprovada, por unanimidade, a Ata da Reunião do Conselho de Coordenação 141 

do CCMN, de 06/05/2020. Após a ordem do dia, a Professora Cássia Turci, deu início à segunda parte 142 

da reunião convidando o Professor Eduardo Raupp para dar início à apresentação da Reestruturação 143 

das Unidades Administrativas de Serviços Gerais - UASG’s (links para acesso à apresentação no Anexo 144 

1 da ata). O Professor Eduardo Raupp iniciou a explanação apresentando a portaria nº 13.623, de 10 145 

de dezembro de 2019, que visa à centralização de contratações entre as Unidades administrativas 146 

que estão dentro de sua esfera de atuação, através do redimensionamento do quantitativo de suas 147 

UASG’s, sendo estabelecidos como parâmetros mínimos: i) A redução de 50% das UASG’s até 30 de 148 

https://drive.google.com/open?id=1-18ECKO3TaToMpG06AEzVlSVEe5yU2N9
https://drive.google.com/open?id=1-18ECKO3TaToMpG06AEzVlSVEe5yU2N9
https://drive.google.com/open?id=1-18ECKO3TaToMpG06AEzVlSVEe5yU2N9
https://drive.google.com/open?id=1nOZhulFtESKVsrnxNCnQ06Kozev39dZD
https://drive.google.com/open?id=1nOZhulFtESKVsrnxNCnQ06Kozev39dZD
https://drive.google.com/open?id=1nOZhulFtESKVsrnxNCnQ06Kozev39dZD
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junho de 2020, ii) Redução de 20% das UASG’s remanescentes, até 31 de março de 20201 e iii) 149 

Redução de 20% das UASG’s remanescentes, até 31 de março de 2022. A PR3 apresentou a portaria à 150 

comunidade universitária, a título de informe, no CONSUNI realizado no fim de 2019, desde então foi 151 

apresentado um estudo sobre o tema no Comitê de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro 152 

(CAOF), realizado em fevereiro de 2020, e havia na proposta um cronograma para levar 153 

primeiramente ao CSCE e posteriormente às Unidades para discutir a construção da proposta, porém, 154 

a pandemia interrompeu os trabalhos. Foi pleiteada a ampliação dos prazos junto ao Ministério da 155 

Economia, via Câmara dos Deputados, FORPLAD e ANDIFES, porém, até o momento houve recusa. 156 

Atualmente a UFRJ possui dois grupos de Unidades gestoras, as Unidades gestoras executoras e as 157 

Unidades Gestoras de Controle, o CCMN possui somente Unidades executoras. A proposta 158 

apresentada na primeira rodada, prazo atual até 30/06/2020, definiu três tipos de critério, o primeiro 159 

foi denominado critério de estruturação administrativa e apresentou três pressupostos: i) Respeitar a 160 

estrutura administrativa da UFRJ, feito com base em afinidades de campos de conhecimento; ii) 161 

Manutenção de pelo menos 2 UASG’s por Decania, sendo uma delas a própria Decania e iii) O 162 

número de Unidades por estrutura administrativa foi definido levando em conta a média de 163 

procedimentos de contratação executados. A partir destes pressupostos foi feito um ordenamento 164 

das Unidades em cada Centro para estabelecer quais Unidades sairiam em cada rodada. Para isso, 165 

foram estabelecidos dois grupos de critérios; um relativo à execução orçamentária e outro grupo 166 

relativo ao processo de compras. O segundo critério diz respeito à execução orçamentária (SIAFI), no 167 

qual foram usados dois indicadores: i) Média de empenhos emitidos em 2018 e 2019 e ii) Média 168 

mensal de execução orçamentária em 2018 e 2019. O terceiro critério, ligado ao processo de 169 

compras, apresenta dois indicadores: i) Média de contratações efetuadas em 2018 e 2019 e ii) Valor 170 

médio das compras homologadas pela UASG. Essa combinação em dois grupos de critérios teve o 171 

objetivo de atenuar os vieses e permitir uma visão equilibrada do porte dessas Unidades e do tipo de 172 

demandas que serão geradas. A utilização do conjunto de critérios possibilita um ordenamento, 173 

comparando as Unidades com os seus pares no Centro, considerando a média que o Centro 174 

executava os procedimentos citados, onde são consideradas as pontuações das UASG’s que estão 175 

acima da média, possibilitando uma pontuação de 0 a 4 com base no ordenamento. Em caso de  176 

empate neste ordenamento, foram estabelecidos dois critérios de desempate: i) Análise da 177 

estruturação de equipe, que levaria em consideração a segregação de funções, a indicação de 178 

titulares e substitutos e a presença de profissional de contabilidade (Contador e/ou Técnico em 179 

contabilidade). ii) Persistindo o empate, a definição seria feita pela variável média de contratações 180 

efetuadas em 2018 e 2019. Finalizada a primeira rodada, pelos critérios estabelecidos, o CCMN ficaria 181 

com duas UASG’s além da Decania, o Instituto de Matemática e o Instituto de Química. Na segunda 182 

rodada, com prazo estabelecido para 31/03/2021, foram mantidos os critérios de ordenamento 183 

aplicados na primeira rodada e manteve-se também, o conceito de preservar ao menos uma UASG, 184 

além da Unidade da própria Decania em cada um dos Centros. Pelos critérios estabelecidos, o CCMN 185 
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manteria o instituto de Matemática como UASG ao fim da segunda rodada. Na terceira rodada, o 186 

estudo recorreu ao dimensionamento do número médio do processo de compras nas Decanias e à 187 

manutenção das UASG’s do complexo hospitalar, finalizando com 19 UASG’s na UFRJ. Terminada a 188 

explanação sobre o estudo, o Professor Eduardo Raupp apresentou o calendário de discussão e 189 

consolidação da proposta de redimensionamento das UASG’s da UFRJ. Iniciada a discussão sobre o 190 

tema, Máximo da Silveira (IF/CCMN/UFRJ) perguntou como na prática seriam realizados os pedidos 191 

de compras com a nova estruturação do Centro. O Professor Eduardo Raupp (PR3/UFRJ) respondeu 192 

que os pedidos de compra serão feitos pela nova Unidade, e os fluxos serão ajustados dentro da 193 

realidade de cada Centro. O Professor Cláudio Mota (IQ/CCMN/UFRJ) perguntou sobre os recursos 194 

recebidos via projetos e como a gestão desses recursos seria abordada com essa nova sistemática. O 195 

Professor Eduardo Raupp (PR3/UFRJ) respondeu que esses recursos não serão afetados pela redução 196 

das UASG’s, sendo que as Unidades que estabelecem uma intensa relação com as fundações devem 197 

manter uma estruturação mínima preservada. O Professor Edson Mello, diretor do IGEO, informou 198 

sobre uma outra possibilidade de organização das Unidades, conforme ofício encaminhado a reitoria, 199 

assinado por diretores de Unidades que defendem outra proposta para este rearranjo. O diretor do 200 

NCE, Henrique Serdeira, comentou sobre o teor do ofício encaminhado à reitoria, também assinado 201 

por ele. Em seguida, André Esteves, Pró-Reitor da PR6, comentou sobre as dificuldades em se fazer 202 

esta mudança em meio à pandemia e colocou a PR6 para auxiliar naquilo que for necessário para a 203 

transição ocorra de forma harmoniosa. Encerrada a apresentação e a discussão sobre o tema, a 204 

Professora Cássia Turci informou que toda documentação apresentada será distribuída para os 205 

setores de compra, financeiro, almoxarifado, patrimônio e de pessoal, e que marcará uma reunião 206 

com todos os servidores envolvidos e diretores para definição de procedimentos, de forma que tudo 207 

ocorra da melhor forma possível para todos. Nada mais havendo para constar, eu, Denise Russo 208 

Bastos, Chefe de Atividades Gerenciais, lavrei a presente ata que, segue aprovada nesta Sessão 209 

Ordinária do Conselho do CCMN de 27 de maio de 2020, e assinada por mim 210 

_______________________ e pela Professora Cássia Curan Turci, Decana do CCMN 211 

___________________________________________________________________________________ 212 
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ANEXO 1 

 

LINKS DE ACESSO - APRESENTAÇÃO REDUÇÃO DAS UASG’s  

PROFESSOR EDUARDO RAUPP (PR3/UFRJ) 

 

1. Apresentação redução das UASG’s; 

2. Nota técnica 01/2020 – PR3/UFRJ; 

3. Ordenamento preliminar das Unidades do CCMN. 

https://drive.google.com/file/d/1cNW-C3Mn6OLUBeLiNRN6wYhUWtnDlQc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TnmKSRCUmewXFd54zF9cby1eT6g3OqGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gjfbxdQDS4Y8ohESewrfAPCDm-8A022d/view?usp=sharing

