
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR – CAMPUS NOVA IGUAÇU 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM 

CEDIM – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM 

Av. Governador Roberto Silveira S/N - CEP: 26020-740 - Centro - Nova Iguaçu-RJ 

FICHA DE META DADOS – CEDIM 2018/2 

Nome da Pasta Universidade Popular da Baixada 

Autor/Instituição Cúria Diocesana de Nova Iguaçu 

Número de 

Documentos 
956 

Quantidade e tipo de 

documentação 

Avaliações; notas fiscais; cartazes; programas; relatórios; 

questionários; outros;  

Dia/ Mês/Ano 20/04/1993 – 25/07/2003 

Formato A4  

Resumo 

Contém documentação diversificada relacionada à 

Universidade Popular da Baixada, como o conteúdo 

programático dos cursos, organização de eventos, notas fiscais, 

burocracia, cartazes de divulgação e etc.  

Palavras-Chave 

Nova Iguaçu; Cúria Diocesana de Nova Iguaçu; Universidade 

Popular da Baixada; Cáritas Diocesana de Nova Iguaçu; 

Associação Comercial e Empresarial da Cidade de São João de 

Meriti; Leonardo Boff; Centro de Direitos Humanos de Nova 

Iguaçu; Centro Latino Americano de Parapsicologia;  

Notas explicativas 

A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 

metropolitana de Nova Iguaçu, local em que estão depositados 

os documentos originais. Mantemos a mesma organização da 

documentação que se encontra no Arquivo da Cúria: de forma 

geral, trata-se de Fundos, que estão subdivididos em caixas. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	PARTE1
	ACEME_CS_2003
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_1
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_2
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_3
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_4
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_5
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_6
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_7
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_8
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_9
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_10
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_11
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_12
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_13
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_14
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_15
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_16
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_17
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_18
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_19
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_20
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_21
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_22
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_23
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_24
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_25
	ANÁLISE_PROF_PAULO_BOFF_p_26
	APRESENTAÇÃO_p_01
	APRESENTAÇÃO_p_02
	APRESENTAÇÃO_p_03
	CDH_Contabil_p_1
	CDH_Contabil_p_2
	CDH_Contabil_p_3
	CDH_Contabil_p_4
	CDH_Contabil_p_5
	CDH_Contabil_p_6
	CDH_Contabil_p_7
	CDH_Contabil_p_8
	CDH_Contabil_p_9
	CDH_Contabil_p_10
	CDH_Contabil_p_11
	CDH_Contabil_p_12
	CDH_Contabil_p_13
	CDH_Contabil_p_14
	CDH_Contabil_p_15
	CDH_Contabil_p_16
	CDH_Contabil_p_17
	CDH_Contabil_p_18
	CDH_Contabil_p_19
	CDH_Contabil_p_20
	CDH_Contabil_p_21
	CDH_Contabil_p_22
	CDH_Contabil_p_23
	CDH_Contabil_p_24
	CDH_Contabil_p_25
	CDH_Contabil_p_26
	CDH_Contabil_p_27
	CDH_Contabil_p_28
	CDH_Contabil_p_29
	CDH_Contabil_p_30
	CDH_Contabil_p_31
	CDH_Contabil_p_32
	CDH_Contabil_p_33
	CDH_Contabil_p_34
	CDH_Contabil_p_35
	CDH_Contabil_p_36
	CDH_Contabil_p_37
	CDH_Contabil_p_38
	CDH_Contabil_p_39
	CDH_Contabil_p_40
	CDH_Contabil_p_41
	CDH_Contabil_p_42
	CDH_Contabil_p_43
	CDH_Contabil_p_44
	CDH_Contabil_p_45
	CDH_Contabil_p_46
	CDH_Contabil_p_47
	CDH_Contabil_p_48
	CDH_Contabil_p_49
	CDH_Contabil_p_50
	CDH_Contabil_p_51
	CDH_Contabil_p_52
	CDH_Contabil_p_53
	CDH_Contabil_p_54
	CDH_Contabil_p_55
	CDH_Contabil_p_56
	CDH_Contabil_p_57
	CDH_Contabil_p_58
	CDH_Contabil_p_59
	CDH_Contabil_p_60
	CDH_Contabil_p_61
	CDH_Contabil_p_62
	CDH_Contabil_p_63
	CDH_Contabil_p_64
	CDH_Contabil_p_65
	CDH_Contabil_p_66
	CDH_Contabil_p_67
	CDH_Contabil_p_68
	CDH_Contabil_p_69
	CDH_Contabil_p_70
	CDH_Contabil_p_71
	CDH_Contabil_p_72
	CDH_Contabil_p_73
	CDH_Contabil_p_74
	CDH_Contabil_p_75
	CDH_Contabil_p_76
	CDH_Contabil_p_77
	CDH_Contabil_p_78
	CDH_Contabil_p_79
	CDH_Contabil_p_80

	PARTE2
	CDH_Contabil_p_81
	CDH_Contabil_p_82
	CDH_Contabil_p_83
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_1
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_2
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_3
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_4
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_5
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_6
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_7
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_8
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_9
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_10
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_11
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_12
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_13
	CDHNI_CURSO_INFÂNCIA_p_14
	CDHNI_POL_CID_p_1
	CDHNI_POL_CID_p_2
	CDHNI_POL_CID_p_3
	CDHNI_POL_CID_p_4
	CDHNI_POL_CID_p_5
	CDHNI_POL_CID_p_6
	CDHNI_POL_CID_p_7
	CDHNI_POL_CID_p_8
	CDHNI_POL_CID_p_9
	CDHNI_POL_CID_p_10
	CDHNI_POL_CID_p_11
	CDHNI_POL_CID_p_12
	CDHNI_POL_CID_p_13
	CDHNI_POL_CID_p_14
	CDHNI_POL_CID_p_15
	CDHNI_POL_CID_p_16
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_01
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_02
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_03
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_04
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_05
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_06
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_07
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_08
	CDHNI_Rel_Ati_1995_p_09
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_01
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_02
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_03
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_04
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_05
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_06
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_07
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_08
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_09
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_10
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_11
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_12
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_13
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_14
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_15
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_16
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_17
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_18
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_19
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_20
	CDHNI_Rel_Exp_1996_p_21
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_1
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_2
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_3
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_4
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_5
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_6
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_7
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_8
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_9
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_10
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_11
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_12
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_13
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_14
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_15
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_16
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_17
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_18
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_19
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_20
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_21
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_22
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_23
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_24
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_25
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_26
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_27
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_28
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_29
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_30
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_31
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_32
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_33
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_34
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_35
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_36
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_37

	PARTE3
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_38
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_39
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_40
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_41
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_42
	CDHNI_TAO_1993_1994_p_43
	CDNI_Cur_Edu_p_01
	CDNI_Cur_Edu_p_02
	CDNI_Declaracao_23_nov_94
	CL_16_mar_91_p_1
	CL_16_mar_91_p_2
	CLAP_27_set_1994_p_1
	CLAP_27_set_1994_p_2
	CLAP_Folheto_Parapsico_95_A_0002
	CLAP_Folheto_Parapsico_95_B_0001
	CLAP_Mapa_p_01_0002
	CLAP_Mapa_p_03_0001
	Cur_Dir_Soc_Participantes_p_01_0001
	Cur_Dir_Soc_Participantes_p_02_0002
	Cur_Dir_Soc_Participantes_p_03_0002
	DOC_01
	DOC_01_0001
	DOC_02
	DOC_02_0001
	DOC_03
	DOC_03_p_1_0001
	DOC_03_p_2_0002
	DOC_04
	DOC_04_0002
	DOC_05
	DOC_05_0002
	DOC_06
	DOC_06_0001
	DOC_07
	DOC_07_0001
	DOC_07_0001_1
	DOC_08
	DOC_08_0002
	DOC_08_0002_1
	DOC_09
	DOC_09_0002
	DOC_10
	DOC_10_0001
	DOC_10_0002
	DOC_10_p_2_0001
	DOC_10_p_3_0002
	DOC_10_p_4_0002
	DOC_10_p_5_0002
	DOC_10_p_6_0002
	DOC_10_p_7_0002
	DOC_11
	DOC_11_0002
	DOC_11_0002_1
	DOC_12 (2)
	DOC_12
	DOC_13 (2)
	DOC_13
	DOC_14
	DOC_15
	DOC_16
	DOC_16_jan_91
	DOC_17
	DOC_18
	DOC_19
	DOC_20
	DOC_21
	DOC_22
	DOC_23
	DOC_24
	DOC_25
	DOC_26
	DOC_27
	DOC_28
	DOC_29
	DOC_30
	DOC_31
	DOC_32
	DOC_33
	DOC_34
	DOC_35
	DOC_36
	DOC_37
	DOC_38
	DOC_39
	DOC_40
	DOC_41
	DOC_42
	DOC_43
	DOC_44
	DOC_45
	DOC_46
	DOC_47
	DOC_48
	DOC_49
	DOC_50
	DOC_51
	DOC_52
	DOC_53
	EGBF_Form_Fax_p_40_0001
	EGBF_Form_Fax_p_41_0002

	PARTE4
	EGBF_Formulario_Fax_p_1_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_2_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_3_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_4_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_5_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_6_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_7_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_8_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_9_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_10_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_11_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_12_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_13_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_14_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_15_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_16_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_17_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_18_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_19_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_20_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_21_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_22_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_23_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_24_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_25_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_26_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_27_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_28_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_29_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_30_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_31_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_32_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_33_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_34_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_35_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_36_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_37_0002
	EGBF_Formulario_Fax_p_38_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_39_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_40_0001
	EGBF_Formulario_Fax_p_41_0002
	EGBF_Lista_Alunos_0001
	EGBF_Presenca_p_1_0001
	EGBF_Presenca_p_2_0002
	EGBF_Presenca_p_3_0001
	EGBF_Presenca_p_4_0002
	EGBF_Presenca_p_5_0001
	EGBF_Presenca_p_6_0002
	EGBF_Presenca_p_7_0002
	EGBF_Presenca_p_8_0002
	EGBF_Presenca_p_9_0001
	EGBF_Presenca_p_10_0002
	ENCE_EGBF_Minicurso_0002
	Form_Rel_FAPERJ_0001
	IFB_0112KI-BR_101.6 - JPG
	IFB_0113KI-BR_101.6 - JPG
	IFB_0114KI-BR_101.6 - JPG
	IFB_0115KI-BR_101.6 - JPG
	IFB_0116KI-BR_101.6 - JPG
	JB_11_mar_91 (2)
	JB_11_mar_91
	JH_10_mar_91_p_1
	JH_10_mar_91_p_2
	JH_10_mar_91_p_3
	JH_10_mar_91_p_4
	JORNAL_CL_16_03_1991
	JORNAL_O_GLOBO_17_03_1991
	Lista_Presenca_Ges_Pub_04_p_03_0002
	Lista_Presenca_Ges_Pub_04_p_04_0002
	Lista_Presenca_Ges_Pub_04_p_05_0001
	Lista_Presenca_Ges_Pub_04_p_06_0001
	Lista_Presenca_Ges_Pub_04_p_07_0001
	Lista_Presenca_Ges_Pub_04_p_08_0002
	Lista_Presenca_Ges_Pub_2004_0002
	Listagem_1992_p_1_0001
	Listagem_1993_p_1_0001
	Listagem_1993_p_2_0002
	MNDH_Jornada_0001
	OG_09_mar_91
	OG_17_mar_91
	Pasta_Dr_Salomao_0001
	Pasta_Relatorios_0002
	PSFA_CUR_BIB_PART_p_1
	PSFA_CUR_BIB_PART_p_2
	PSFA_CUR_BIB_PART_p_3
	RESUMO_ECA_p_1
	RESUMO_ECA_p_2
	RESUMO_ECA_p_3
	RESUMO_ECA_p_4
	SODIHC_0001
	SODIHC_Avaliacao_Curso_0001
	SODIHC_Sitio_Criancas_0001
	TALÃO_BB_p_01
	TALÃO_BB_p_02
	TALÃO_BB_p_03
	TALÃO_BB_p_04
	TALÃO_BB_p_05
	TALÃO_BB_p_06
	TALÃO_BB_p_07
	TALÃO_BB_p_08

	PARTE5
	TALÃO_BB_p_09
	TALÃO_BB_p_10
	TALÃO_BB_p_11
	TALÃO_BB_p_12
	TALÃO_BB_p_13
	TALÃO_BB_p_14
	TALÃO_BB_p_15
	TALÃO_BB_p_16
	TALÃO_BB_p_17
	TALÃO_BB_p_18
	TALÃO_BB_p_19
	TALÃO_BB_p_20
	TALÃO_BB_p_21
	TALÃO_BB_p_22
	TALÃO_BB_p_23
	TALÃO_BB_p_24
	TALÃO_BB_p_25
	TALÃO_BB_p_26
	TALÃO_BB_p_27
	TALÃO_BB_p_28
	TALÃO_BB_p_29
	TALÃO_BB_p_30
	TALÃO_BB_p_31
	TALÃO_BB_p_32
	TALÃO_BB_p_33
	TALÃO_BB_p_34
	TALÃO_BB_p_35
	TALÃO_BB_p_36
	TALÃO_BB_p_37
	TALÃO_BB_p_38
	TALÃO_BB_p_39
	TALÃO_BB_p_40
	TALÃO_BB_p_41
	TALÃO_BB_p_42
	TALÃO_BB_p_43
	TALÃO_BB_p_44
	TALÃO_BB_p_45
	TALÃO_BB_p_46
	TALÃO_BB_p_47
	TALÃO_BB_p_48
	UNIVERTA_CURSO_p_1
	UNIVERTA_CURSO_p_2
	UNIVERTA_CURSO_p_3
	UNIVERTA_CURSO_p_4
	UNIVERTA_CURSO_p_5
	UNIVERTA_CURSO_p_6
	UNIVERTA_CURSO_p_7
	UNIVERTA_CURSO_p_8
	UNIVERTA_CURSO_p_10
	UNIVERTA_CURSO_p_11
	UNIVERTA_CURSO_p_12
	UNIVERTA_CURSO_p_13
	UNIVERTA_CURSO_p_14
	UNIVERTA_CURSO_p_15
	UNIVERTA_CURSO_p_16
	UNIVERTA_CURSO_p_17
	UNIVERTA_CURSO_p_18
	UNIVERTA_CURSO_p_19
	UNIVERTA_CURSO_p_20
	UNIVERTA_CURSO_p_21
	UNIVERTA_CURSO_p_22
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_1
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_2
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_3
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_4
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_5
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_6
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_7
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_8
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_9
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_10
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_11
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_12
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_13
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_14
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_15
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_16
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_17
	UNIVERTA_PROGRAMA_1991_p_18
	UPB_APOSTILA_p_1
	UPB_APOSTILA_p_2
	UPB_APOSTILA_p_3
	UPB_APOSTILA_p_4
	UPB_APOSTILA_p_5
	UPB_APOSTILA_p_6
	UPB_APOSTILA_p_7
	UPB_APOSTILA_p_8
	UPB_APOSTILA_p_9
	UPB_APOSTILA_p_10
	UPB_APOSTILA_p_11
	UPB_APOSTILA_p_12
	UPB_APOSTILA_p_13
	UPB_APOSTILA_p_14
	UPB_APOSTILA_p_15
	UPB_APOSTILA_p_16
	UPB_APOSTILA_p_17
	UPB_APOSTILA_p_18
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_1
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_2
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_3

	PARTE6
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_4
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_5
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_6
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_7
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_8
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_9
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_10
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_11
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_12
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_13
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_14
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_15
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_16
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_17
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_18
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_19
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_20
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_21
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_23
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_24
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_25
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_26
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_27
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_28
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_29
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_30
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_31
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_32
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_33
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_34
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_35
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_36
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_37
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_38
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_39
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_40
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_41
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_42
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_43
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_44
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_45
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_46
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_47
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_48
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_49
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_50
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_51
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_52
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_53
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_54
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_55
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_56
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_57
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_58
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_59
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_60
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_61
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_62
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_63
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_64
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_65
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_66
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_67
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_68
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_69
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_70
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_71
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_72
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_73
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_74
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_75
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_76
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_77
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_78
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_79
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_80
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_81
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_82
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_83
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_84
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_85
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_86
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_87
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_88
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_89
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_90
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_91
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_92
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_93
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_94
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_95
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_96
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_97
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_98
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_99
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_100
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_101
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_102
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_103
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_104

	PARTE7
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_105
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_106
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_107
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_108
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_109
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_110
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_111
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_112
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_113
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_114
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_115
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_116
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_117
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_118
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_119
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_120
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_121
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_122
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_123
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_124
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_125
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_126
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_127
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_128
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_129
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_130
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_131
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_132
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_133
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_134
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_135
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_136
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_137
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_138
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_139
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_140
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_141
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_142
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_143
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_144
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_145
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_146
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_147
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_148
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_149
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_150
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_151
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_152
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_153
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_154
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_155
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_156
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_157
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_158
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_159
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_160
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_161
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_162
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_163
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_164
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_165
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_166
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_167
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_168
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_169
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_170
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_171
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_172
	UPB_AVALIAÇÃO_1996_p_173
	UPB_Cartaz_0001
	UPB_CARTAZ_06_mai_91
	UPB_CARTAZ_09_mar_91
	UPB_CARTAZ_12_mar_91
	UPB_Contabil_01
	UPB_Contabil_02
	UPB_Contabil_03
	UPB_Contabil_04
	UPB_Contabil_05
	UPB_Contabil_06
	UPB_Contabil_07
	UPB_Contabil_08
	UPB_Contabil_09
	UPB_Contabil_10
	UPB_Contabil_11
	UPB_Contabil_12
	UPB_Contabil_13
	UPB_Contabil_14
	UPB_Contabil_15
	UPB_Contabil_16
	UPB_Contabil_17
	UPB_Contabil_18
	UPB_Contabil_19
	UPB_Contabil_20
	UPB_Contabil_21
	UPB_Contabil_22
	UPB_Contabil_23
	UPB_Contabil_24
	UPB_Contabil_25
	UPB_Contabil_26
	UPB_Contabil_27

	PARTE8
	UPB_Contabil_28
	UPB_Contabil_29
	UPB_Contabil_30
	UPB_Contabil_31
	UPB_Contabil_32
	UPB_Contabil_33
	UPB_Contabil_34
	UPB_Contabil_35
	UPB_Contabil_36
	UPB_Contabil_37
	UPB_Contabil_38
	UPB_Contabil_39
	UPB_Contabil_40
	UPB_Contabil_41
	UPB_Contabil_42
	UPB_Contabil_43
	UPB_Contabil_44
	UPB_Contabil_45
	UPB_Contabil_46
	UPB_Contabil_47
	UPB_Contabil_48
	UPB_Contabil_49
	UPB_Contabil_50
	UPB_Contabil_51
	UPB_Contabil_52
	UPB_Contabil_53
	UPB_Contabil_54
	UPB_Contabil_55
	UPB_Contabil_56
	UPB_Contabil_58
	UPB_Contabil_59
	UPB_Contabil_60
	UPB_Contabil_61
	UPB_Contabil_62
	UPB_Contabil_63
	UPB_Contabil_64
	UPB_Contabil_65
	UPB_Contabil_66
	UPB_Contabil_67
	UPB_Contabil_68
	UPB_Contabil_69
	UPB_Contabil_70
	UPB_Contabil_71
	UPB_Contabil_72
	UPB_Contabil_73
	UPB_Contabil_74
	UPB_Contabil_75
	UPB_Contabil_76
	UPB_Contabil_77
	UPB_Contabil_78
	UPB_Contabil_79
	UPB_Contabil_80
	UPB_Contabil_81
	UPB_Contabil_82
	UPB_Contabil_83
	UPB_Contabil_84
	UPB_Contabil_85
	UPB_Contabil_86
	UPB_Contabil_87
	UPB_Contabil_88
	UPB_Contabil_89
	UPB_Contabil_90
	UPB_Contabil_91
	UPB_Contabil_92
	UPB_Contabil_93
	UPB_Contabil_94
	UPB_Contabil_95
	UPB_Contabil_96
	UPB_Contabil_97
	UPB_Contabil_98
	UPB_Contabil_99
	UPB_Contabil_100
	UPB_Contabil_101
	UPB_Contabil_102
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_1
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_2
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_3
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_4
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_5
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_6
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_7
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_8
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_9
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_10
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_11
	UPB_CP_RELATÓRIO_1991_p_12
	UPB_Cur_Dir_Soc_0002
	UPB_Cur_For_DOP_0001
	UPB_CUR_PSICO_p_1
	UPB_CUR_PSICO_p_2
	UPB_CUR_PSICO_p_3
	UPB_CUR_PSICO_p_4
	UPB_CUR_PSICO_p_5
	UPB_CUR_PSICO_p_6
	UPB_CUR_PSICO_p_7
	UPB_CUR_PSICO_p_8
	UPB_CURSO_HIST_BR_p_1
	UPB_CURSO_HIST_BR_p_2
	UPB_CURSO_HIST_BR_p_3

	PARTE9
	UPB_CURSO_HIST_BR_p_4
	UPB_CURSO_HIST_BR_p_5
	UPB_CURSO_HIST_BR_p_6
	UPB_CURSO_HIST_BR_p_7
	UPB_Declaracao_0002
	UPB_Eleicoes_1994_p_01_0001
	UPB_Eleicoes_1994_p_02_0002
	UPB_Eleicoes_1994_p_03_0002
	UPB_EVENTO_p_1
	UPB_EVENTO_p_2
	UPB_EVENTO_p_3
	UPB_EVENTO_p_4
	UPB_EVENTO_p_5
	UPB_EVENTO_p_6
	UPB_EVENTO_p_7
	UPB_EVENTO_p_8
	UPB_EVENTO_p_9
	UPB_EVENTO_p_10
	UPB_EVENTO_p_11
	UPB_Ficha_Inscricao_0001
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_1
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_2
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_3
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_4
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_5
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_6
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_7
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_8
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_9
	UPB_PERFIL_ALUNOS_p_10
	UPB_PROF_ANA_MOURA_p_1
	UPB_PROF_ANA_MOURA_p_2
	UPB_PROF_ANA_MOURA_p_3
	UPB_PROF_ANA_MOURA_p_4
	UPB_PROF_ANA_MOURA_p_5
	UPB_PROF_ILMAR_MATTOS_p_1
	UPB_PROF_ILMAR_MATTOS_p_2
	UPB_PROF_ILMAR_MATTOS_p_3
	UPB_PROF_ILMAR_MATTOS_p_4
	UPB_PROF_RUBIM_AQUINO_p_1
	UPB_PROF_RUBIM_AQUINO_p_2
	UPB_PROF_RUBIM_AQUINO_p_3
	UPB_PROF_RUBIM_AQUINO_p_4
	UPB_PROF_RUBIM_AQUINO_p_5
	UPB_PROGRAMA_1991_p_1
	UPB_PROGRAMA_1991_p_2
	UPB_PROGRAMA_1991_p_3
	UPB_PROGRAMA_1991_p_4
	UPB_PROGRAMA_1991_p_5
	UPB_PROGRAMA_1991_p_6
	UPB_PROGRAMA_1991_p_7
	UPB_PROGRAMA_1991_p_8
	UPB_PROGRAMA_1991_p_9
	UPB_PROGRAMA_1991_p_10
	UPB_PROGRAMA_1991_p_11
	UPB_PROGRAMA_1991_p_12
	UPB_PROGRAMA_1991_p_13
	UPB_PROGRAMA_1991_p_14
	UPB_PROGRAMA_1991_p_15
	UPB_PROGRAMA_1991_p_16
	UPB_PROGRAMA_1991_p_17
	UPB_PROGRAMA_1991_p_18
	UPB_PROGRAMA_1991_p_19
	UPB_PROGRAMA_1991_p_20
	UPB_PROGRAMA_1991_p_21
	UPB_PROGRAMA_1991_p_22
	UPB_PROGRAMA_1991_p_23
	UPB_PROGRAMA_1991_p_24
	UPB_PROGRAMA_1991_p_25
	UPB_PROGRAMA_1991_p_26
	UPB_PROGRAMA_1991_p_27
	UPB_PROGRAMA_1991_p_28
	UPB_PROGRAMA_1991_p_29
	UPB_PROGRAMA_1991_p_30
	UPB_PROGRAMA_1991_p_31
	UPB_PROGRAMA_1991_p_32
	UPB_PROGRAMA_1991_p_33
	UPB_PROGRAMA_1991_p_34
	UPB_PROGRAMA_1991_p_35
	UPB_PROGRAMA_1991_p_36
	UPB_PROGRAMA_1991_p_37
	UPB_PROGRAMA_1991_p_38
	UPB_PROGRAMA_1991_p_39
	UPB_PROGRAMA_1991_p_40
	UPB_PROGRAMA_1991_p_41
	UPB_PROGRAMA_1991_p_42
	UPB_PROGRAMA_1991_p_43
	UPB_PROGRAMA_1991_p_44
	UPB_Programa_1995_0001
	UPB_Programa_1995_p_2_0001
	UPB_Proposta_Curso_p_01_0002
	UPB_Proposta_Curso_p_02_0002
	UPB_PSICO_SOC_p_1
	UPB_PSICO_SOC_p_2
	UPB_PSICO_SOC_p_3
	UPB_PSICO_SOC_p_4
	UPB_QUEST_p_1
	UPB_QUEST_p_2
	UPB_QUEST_p_3
	UPB_Rel_Ati_1996_p_1_0001

	PARTE10
	UPB_Rel_Ati_1996_p_2_0001
	UPB_Rel_Ati_1996_p_3_0002
	UPB_Rel_Ati_1996_p_4_0002
	UPB_Rel_Ati_1996_p_5_0002
	UPB_Relatorio_1995_p_01_0001
	UPB_Relatorio_1995_p_02_0001
	UPB_Relatorio_1995_p_03_0002
	UPB_Relatorio_1995_p_04_0001
	UPB_Relatorio_1995_p_05_0001
	UPB_Relatorio_1995_p_06_0001
	UPB_Relatorio_1995_p_07_0001
	UPB_Relatorio_Anual_p_01_0001
	UPB_Relatorio_Anual_p_02_0002
	UPB_Relatorio_Anual_p_03_0002
	UPB_Sol_Cur_p_10_0002
	UPB_Sol_Cur_p_11_0001
	UPB_Solic_Cur_p_1_0001
	UPB_Solic_Cur_p_2_0002
	UPB_Solic_Cur_p_3_0002
	UPB_Solic_Cur_p_4_0001
	UPB_Solic_Cur_p_5_0002
	UPB_Solic_Cur_p_6_0001
	UPB_Solic_Cur_p_7_0002
	UPB_Solic_Cur_p_8_0001
	UPB_Solic_Cur_p_9_0002
	UPB_SPVI_CF_1996_0001
	UPB_Talões_Cheque_p_1
	UPB_Talões_Cheque_p_2
	UPB_Talões_Cheque_p_3
	UPB_Talões_Cheque_p_4
	UPB_Talões_Cheque_p_5
	UPB_Talões_Cheque_p_6
	UPB_Talões_Cheque_p_7
	UPB_Talões_Cheque_p_8
	UPB_Talões_Cheque_p_9
	UPB_Talões_Cheque_p_10
	UPB_Talões_Cheque_p_11
	UPB_Talões_Cheque_p_12
	UPB_Talões_Cheque_p_13
	UPB_Talões_Cheque_p_14
	UPB_Talões_Cheque_p_15
	UPB_Talões_Cheque_p_16
	UPB_Talões_Cheque_p_17
	UPB_Talões_Cheque_p_18
	UPB_Talões_Cheque_p_19
	UPB_Talões_Cheque_p_20
	UPB_Talões_Cheque_p_21
	UPB_Talões_Cheque_p_22
	UPB_Talões_Cheque_p_23
	UPB_Talões_Cheque_p_26
	UPB_Talões_Cheque_p_27


