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Orientações para participar do 

PROJETO

Memórias Culinárias Afetivas e Cultura Alimentar

O projeto “Memórias Culinárias Afetivas” é uma iniciativa que pretende resgatar 
histórias e registros de memórias culinárias e da cultura alimentar das pessoas idosas 
acompanhadas pela Pastoral da Pessoa Idosa (PPI). É fruto de uma parceria entre 
a Pastoral da Pessoa Idosa e o Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade 
Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais.

O projeto surge no contexto da pandemia pelo novo coronavírus em que 
o distanciamento social, por um lado necessário para evitar a contaminação pela 
COVID-19, por outro tem impactado negativamente na saúde física e, em especial, 
emocional, da população idosa. Nesse contexto, esse projeto tem o intuito de 
contribuir para que os idosos acompanhados pela PPI tenham momentos prazerosos 
ao recordarem histórias de vida significativas, que remetem à convivência, às tradições 
familiares e comunitárias, à sua identidade e ao afeto, a partir da cultura alimentar 
e da culinária.Pretende contribuir, ainda, para que a lembrança e o registro dessas 
histórias produzam resiliência e confiança em dias melhores.

Os relatos e registros produzidos serão selecionados por uma comissão nacional 
e organizados em um livro que homenageará as pessoas idosas, suas famílias e 
comunidades, pelo viés da cultura alimentar.
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OBJETIVOS

Geral
              Promover o bem-estar, os vínculos afetivos e a valorização da pessoa idosa no 
seu contexto familiar e comunitário.

 

Específicos
a)    Oportunizar que as pessoas idosas de diferentes localidades do Brasil possam 
ser protagonistas de sua história e sua identidade, a partir do resgate e registro de 
memórias afetivas relacionadas à culinária e à cultura alimentar, que impactaram 
ou impactam positivamentena sua espiritualidade, resiliência e nas suas relações 
sociofamiliares.

b)    Resgatar as memórias afetivas culinárias das pessoas idosas através de relatos, 
registros antigos, fotos e outros elementos que possam demonstrar o que essa memória 
afetiva culinária pode transformar, agregar e/ou proporcionar de contribuição naquela 
família ou comunidade;

c)    Produzir um livro com os registros históricos e fotográficos das memórias afetivas 
culinária selecionadas, de forma a sensibilizar e educar a sociedade para a cultura 
do envelhecimento, a partirda valorização da identidade das pessoas idosas, suas 
histórias, protagonismo e trajetória de vida; 

d) Contribuir para manter viva a memória das tradições familiares  
e comunitárias, passadas de geração em geração.
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PÚBLICO ALVO

Pessoas idosas acompanhadas mensalmente por líderes voluntários da Pastoral 
da Pessoa Idosa, de todos os estados brasileiros.

JUSTIFICATIVA

Desde o período de março de 2020 a Pastoral da Pessoa Idosa teve sua dinâmica 
de acompanhamento da pessoa idosa modificada pela pandemia do coronavírus. As 
visitas domiciliares realizadas pelos Líderes Voluntários às pessoas idosas precisaram 
ser suspensas e fez-se necessário reinventar estratégias para dar continuidade ao 
acompanhamento dos idosos, em especial porque o momento impunha a necessidade 
do distanciamento social, com grande risco de prejuízos emocionais e da saúde física 
dos idosos, em função da suspensão do convívio presencial. 

Nesse sentido, a coordenação nacional e as coordenações estaduais, diocesanas 
e paroquiais incentivaram os Líderes Voluntários a continuarem o trabalho por meio 
de acompanhamentos remotos, por telefonemas, troca de mensagens, chamadas de 
vídeos e envio de recados.

As pessoas idosas são o grupo de maior risco para o contágio da COVID-19 e 
por isso a recomendação é de que fiquem mais em casa, evitem sair 

e também evitem contato físico até mesmo com familiares. Isso 
contribui substancialmente na prevenção à doença, porém pode 
afetar diretamente o emocional das pessoas, de forma que é 
imperativo ao trabalho pastoral evitar que o distanciamento 
físico se transforme em isolamento social e emocional das 
pessoas idosas.
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Ao longo do acompanhamento remoto, a pastoral identificou a necessidade 
de desenvolver estratégias que contribuíssem para o bem-estar das pessoas idosas 
acompanhadas, para além da manutenção dos contatos mensais, e que minimizassem 
os prejuízos decorrentes da falta de encontros presenciais e de atividades coletivas. 
Percebeu-se a necessidade de envolvê-las em atividades que ocupassem a mente e 
o tempo de forma prazerosa, que fortalecessem a espiritualidade e a resiliência e 
que contribuíssem para gerar sentimentos positivos e leves durante esse período de 
distanciamento social. 

Assim, em conjunto com o Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade 
Federal de Viçosa – UFV idealizaram o projeto “Memórias Culinárias Afetivas e Cultura 
Alimentar” para possibilitar uma maior interação dos Líderes Voluntários com as 
pessoas idosas acompanhadas, proporcionando momentos de boas lembranças, 
valorização de sua trajetória de vida e resgate de memórias afetivas culinárias e da 
cultura alimentar. Além disso, ao contemplar as 5 (cinco) macrorregiões do País, será 
possível dar visibilidade para as diferentes características que o Brasil possui quando 
se fala da cultura da alimentação. 

  

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Para participação no projeto, sugere-se que os Líderes Voluntários da Pastoral da 
Pessoa Idosa abordem as pessoas idosas durante o acompanhamento mensal remoto 
(por telefonema). Para tanto, o líder iniciará a conversa apresentando 
brevemente o projeto e incentivando a pessoas que 
acompanham, em especial com a participação da família, 
a participarem do projeto. Nos Anexos I e II desse edital 
encontram-se orientações acerca da abordagem.  
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MÉTODO

A Pastoral da Pessoa Idosa fornecerá para os Líderes Voluntários um pequeno 
roteiro de orientação para fins desse projeto, para que a abordagem e a coleta dos 
registros e relatos ocorra durante o acompanhamento mensal que habitualmente 
já fazem. 

De maneira geral, a abordagem consiste em perguntar se a pessoa idosa guarda 
alguma lembrança saudosa ou memória afetiva relacionada à alimentação (seja uma 
receita de família; alguma oração para o ato de se alimentar, algum ritual relacionado 
ao plantio e colheita de alimentos que vivenciou e/ou, ainda, alguma tradição 
alimentar da família ou da comunidade) que tenha um significado importante na sua 
história de vida e que deseja compartilhar. Lembramos que não se trata apenas de 
uma receita, e sim, de uma memória afetiva culinária/alimentar que reflita uma causa 
de transformação ou um impacto positivo na vida daquela pessoa idosa, sua família 
e/ou comunidade. 

Nesse roteiro haverá uma ficha com espaço para informar o nome, a comunidade 
onde reside a pessoa idosa autora do registro/relato, a paróquia e a diocese a que 
pertence e um breve registro sobre a memória afetiva contada pela pessoa idosa.

O QUE COLETAR?

O Líder Voluntário poderá solicitar uma cópia da receita (ou de outro elemento 

ligado ao relato) apresentado pela pessoa idosa, a foto de um alimento, cópia de fotos 

antigas de alguma tradição alimentar que seja significativa na sua trajetória de vida, 

para sua família e/ou para a comunidade onde reside. Além disso, poderá solicitar 

à pessoa idosa que registre (de forma escrita; ou por áudio ou por vídeo) a história 

daquela receita/prática alimentar, destacando porque essa memória é importante 

para si. A participação da família é bastante recomendada, uma vez que um dos 

objetivos do projeto é o fortalecimento de vínculos familiares.
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PARA ONDE ENVIAR O MATERIAL COM A FICHA?

Cada Líder deve enviar o conteúdo coletado para seu Coordenador Paroquial, 
que enviará para o Diocesano, que por sua vez encaminhará para o Coordenador 
Estadual. E finalmente o Coordenador Estadual repassará para a equipe nacional.

QUEM FARÁ A SELEÇÃO DAS HISTÓRIAS DE 
MEMÓRIAS CULINÁRIAS AFETIVAS COLETADAS?

 Cada coordenador Paroquial repassará ao seu coordenador Diocesano apenas 
1 (uma) história/relato, após analise juntamente com sua comissão. Esta comissão 
deve ser formada pelo coordenador paroquial e outras pessoas (como psicólogos, 
nutricionistas, religiosos, assistentes sociais, ou outros atores). Depois que 
encerrar o prazo de envio para os Coordenadores Diocesanos, estes se reunirão em 
comissão composta por eles e outros colaboradores convidados (como psicólogos, 
nutricionistas, religiosos, assistentes sociais, ou outros atores) para seleção dos 
registros/relatos recebidos.

 Recomenda-se que as comissões de seleção sejam compostas por, no mínimo, 
05 (cinco) membros e, preferencialmente, com as formações mencionadas acima. 
Após essa etapa, cada Diocese deverá enviar, no máximo, 1 (uma) história/relato para 
a  coordenação Estadual. Posteriormente, cada coordenação Estadual encaminhará 
até 03 (três) histórias para a comissão nacional. A comissão nacional fará a seleção de 
01 (uma) história de memórias afetivas culinárias por estado, as quais irão compor o 
livro. Essa comissão será composta pela coordenadora nacional, equipe administrativa 
da sede nacional da PPI, professores da UFV envolvidos com o projeto e outros 
convidados com perfil adequado para compor a comissão de avaliação.
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COMO VAI SER A SELEÇÃO?

Todos as regiões deverão seguir os mesmos critérios, conforme indicado na 
sequência abaixo:

 

  

          

OBS: Na seleção, serão usados códigos e não o nome 
da pessoa idosa para preservar a identidade e favorecer 
a imparcialidade na escolha das histórias finalistas.

O Líder colhe as 
informações  sobre 
as memórias afetivas 
culinárias da pessoa idosa 
por telefone, seleciona e 
repassa 1 (uma) para seu 
coordenador  paroquial.

Os coordenadores 
diocesanos, a partir do 
trabalho de uma comissão, 
pré selecionam 1 (uma) 
história e encaminham 
para o coordenador 
estadual.

O coordenador paroquial 
convoca uma comissão 
para  seleção das histórias 
recebidas. Apenas 1 
(uma) das histórias será 
selecionada e enviada 
para o seu coordenador 
diocesano.

Os coordenadores estaduais  
juntamente com sua 
comissão selecionam  e 
enviam até 3 histórias para 
a equipe nacional. A equipe 
nacional com sua comissão, 
fará a seleção de 1 história 
por Estado, as quais irão 
para o Livro.
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QUAL O PRAZO PARA O ENVIO?

30 de agosto 
segunda-feira 

19h

De 01 de 
setembro à 30 
setembro de 

2021

De 01 de outubro 
à 31 outubro de 

2021

De 01 de 
novembro à 30 
de novembro 

2021

De 01 de 
dezembro/2021 
à 28 de fevereiro 

de 2022 

Lançamento 
do Edital. 

Evento ao vivo 
pelo canal 

do youtube 
da PPI com a 
presença dos 

Coordenadores 
Estaduais da 
Pastoral da 

Pessoa Idosa.

Os Líderes 
coletam e  enviam  
para os paroquiais 

uma história/
relato.

Os coordenadores 
paroquiais 

junto  com a 
sua comissão 
selecionam e  

enviam para os 
coordenadores 
diocesanos uma 
história/relato.

Os 
coordenadores 

diocesanos 
junto com 

sua comissão, 
selecionam e  

enviam para os 
coordenadores 
Estaduais uma 
história/relato.

Os 
coordenadores 

Estaduais 
junto com 

sua comissão, 
selecionam e  
enviam para a 

Equipe Nacional 
até 3 histórias.

De 01 de março de 2022 
até 30 de abril de 2022

01 de maio de 2022 De 02 de maio 2022 
à 02de julho de 2022

24 de julho de 2022- 
Dia dos Avós

A equipe Nacional junto 
da comissão avaliadora 
selecionará dentre as 
histórias/relatos às 27 

finalistas  

Equipe Nacional faz 
a divulgação das 27 

histórias/relatos

Edição e produção 
do Livro com as 27 

histórias/relatos 
finalistas

Lançamento do livro

Importante!!
O Líder Voluntário colocará o código da paróquia já utilizado  

pela PPI na ficha do entrevistado, para evitar a identificação da  
pessoa idosa na hora da seleção, e assim não ocorrer escolha 
 influenciada pela relação entre as partes envolvidas.
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QUEM VAI EDITAR O LIVRO?

Para viabilizar os pagamentos dos custos com edição e impressão do livro, que 
é o produto final do projeto, a Pastoral da Pessoa Idosa buscará patrocinadores.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

 Você poderá acompanhar os resultados da seleção nos canais de comunicação 
da Pastoral da Pessoa Idosa

 You Tube: Pastoral da Pessoa Idosa

 Facebook: Pastoral da Pessoa Idosa Oficial

 Instagram: Pastoral da Pessoa Idosa Nacional

 Site: www.ppi.org.br

PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES

a) Os Premiados farão uma entrevista com a Pastoral da Pessoa Idosa junto com um 
membro da família e o líder voluntário que colheu a história, além de receber um 
troféu do Projeto;

b) Os finalistas receberão uma medalha e Certificado com título de Finalista do projeto 
“Memórias Afetivas Culinárias”;

c) Os semifinalistas receberão uma carta nominal da coordenação do Projeto como 
agradecimento pela participação.

COMO ADQUIRIR O LIVRO DEPOIS DE PRONTO?

 A versão em PDF será disponibilizada para a comunidade em geral.  
A versão impressa estará disponível para venda na sede nacional da  
Pastoral e de maneira online no site www.ppi.org.br
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ANEXO I

Informações a serem preenchidas durante a coleta da história 
para o Livro Memórias Afetivas Culinárias e Cultura Alimentar

1. Nome da Pessoa Idosa:

_______________________________________________________________________

2. Data de Nascimento da Pessoa Idosa:

___/___/_______

3. Município e Estado de residência da pessoa idosa:

_______________________________________________________________________

4. Paróquia e Diocese da pessoa idosa

_______________________________________________________________________

5. A pessoa idosa mora em alguma comunidade quilombola, ribeirinha ou comunidade 
tradicional? Se sim, registre o local aqui:

_______________________________________________________________________

6. Nome do Líder Voluntário que registrou a história contada:

_______________________________________________________________________

7. Contato de telefone com DDD e e-mail do  Líder Voluntário: 

Tel/Celular:___________________________________

E-mail: _________________________________________________________________

8. Aproximadamente em que ano iniciou a cultura relatada? Ou, desde quando essa cultura/
receita acontece na família ou na comunidade?

_______________________________________________________________________

9. Registre, no espaço abaixo, os principais pontos relatados pela pessoa idosa.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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10. Preferencialmente, peça à pessoa idosa e sua família que escreva a história/relato. Não 
sendo possível escrever, peça que grave um vídeo ou mesmo um áudio com detalhes da 
história.

11. Se possível, peça à pessoa idosa que fotografe o livro de receita, a folha de caderno, ou 
outro material que ela possui de recordação da memória afetiva culinária que a mesma 
relatou. Se ela só possui a receita na memória/lembrança, se possível, peça que anote os 
ingredientes e o passo a passo da receita.

12. Importante orientar a pessoa idosa sobre os objetivos desse resgate e que a história da 
receita/memória afetiva culinária dela poderá ser escolhida para compor um livro da 
Pastoral da Pessoa Idosa e verificar se a pessoa concorda em publicizar a história. Pois, 
caso escolhida, serão feitas fotos da receita e da pessoa idosa para ilustrar o livro.

Por estarem de acordo com os critérios do Edital da Pastoral da Pessoa Idosa, o Líder Voluntário e a 
Pessoa Idosa entrevistada assinam este formulário que será enviado para as comissões de avaliação.

Nome legível do Líder Voluntário:_________________________________________________

RG do Líder Voluntário: ___________________________________________

Assinatura do Líder Voluntário: _____________________________________

Nome legível da Pessoa Idosa:__________________________________________________

RG da Pessoa Idosa: ___________________________________________

Assinatura da Pessoa Idosa: _____________________________________

Data: ________ Local: __________________________________________________ UF: ______
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ANEXO II

Recomendações e sugestões para uma boa comunicação 
e vivência no momento de abordagem da pessoa idosa e 

recolha da história/relato

 A abordagem à pessoa idosa e a condução do diálogo deve ocorrer a partir de uma linguagem 
acessível e uma comunicação compassiva e empática, de modo que ela se sinta acolhida e segura 
para realizar o relato e confiar ao Líder Voluntário aspectos importantes de suas emoções e histórias. 
Além disso, uma boa comunicação favorecerá que a pessoa idosa resgate com detalhes as emoções 
e sentimentos dos fatos vividos ao relatar sua história.

1) Prepare-se para a abordagem:

Esteja descansado e com tempo suficiente para uma boa conversa, agende em horários que você 
tenha disponibilidade de tempo para se dedicar a este diálogo;

Faça em sua casa, antes da abordagem, um momento preparatório de oração e escuta de si mesmo, 
capaz de beneficiar sua mente e corpo para uma presença e atenção plena.

Tenha consigo um caderno de anotações, lápis e caneta para registar os relatos e se possível grave a 
conversa com a permissão da pessoa idosa e seus familiares para que você registre, posteriormente, 
o relato e não esqueça de anotar os detalhes que deverá preencher no Anexo I.

Confira previamente as questões que você irá perguntar a pessoa idosa antes da conversa. Como 
você já conhece bem a pessoa que irá convidar, relembre algumas de suas características ou questões 
para facilitar a abordagem e o engajamento.

É desejável envolver a família na construção do relato/história. Como o objetivo desse projeto é 
promover bem-estar e fortalecimento de vínculos, o envolvimento da família se configura como uma 
importante estratégia.

2) Preparo do ambiente

 Um ambiente que favoreça o diálogo também é de suma importância. Assim, quando for realizar a 
ligação, procure um lugar de preferência calmo, sem barulhos e ruídos e sem a presença de muitas 
pessoas. Para isso, será necessário agendar com antecedência e comunicar aos familiares para 
preparo de um lugar propicio para a realização do encontro para a conversa.

3) Algumas orientações para uma boa e efetiva comunicação e vivência

• Explique à pessoa idosa e/ou seus familiares sobre o projeto (objetivos) e especialmente sobre a 
importância da participação;
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• Escute a história sem julgamentos, análises ou diagnósticos. O principal papel do Líder Voluntário, 
nesse momento, é ser um bom ouvinte e registrar todos os detalhes da conversa e as emoções e 
expressões que a pessoa idosa e/ou seus familiares identificarem no momento do diálogo;

• Esteja presente na conversa exercitando a atenção plena;

• Com a pessoa idosa, se aparecerem outras conversas que atravessam o diálogo, a escute, mas 
gentilmente a ajude a retomar o relato;

• A motivação para este momento é de suma importância, por isso valorize a necessidade que a 
pessoa idosa tem de ser ouvida;

• Tranquilize pessoas idosas e seus familiares dizendo que você é apenas um ouvinte de sua história 
e de que não há certo ou errado nas vivencias relatadas;

• Assuma uma postura de curiosidade sobre os fatos contados, não uma curiosidade invasiva, mas 
uma curiosidade de interesse com relação aos fatos contatos;

• Direcione a conversa com uma boa entonação de voz capaz de dar a compreender o que você está 
perguntando;

• Auxilie a pessoa idosa nas lembranças solicitando o resgate da cena contada, quem eram as 
pessoas que estavam na cena, o ambiente, as coisas, os cheiros, o tempo (chuvoso, ensolarado); 
busque identificar as conversas, as expressões faciais que tinham a cena;

• As perguntas são muito importantes para que a conversa flua e para que você alcance detalhes 
importantes da vivência das práticas e/ou das receitas culinárias. No entanto elas devem ser curtas 
e se referirem ao propósito do encontro;

• Quando ficar com alguma dúvida pergunte a pessoa idosa se você pode repetir o que ele te falou, 
assim você checa e verifica se o que você ouviu foi realmente o que ele disse;

• Se você perceber que a pessoa idosa também tem alguma dúvida sobre sua pergunta peça para 
ele repetir sua pergunta. Essa técnica da checagem é bem importante no processo de compreensão 
do diálogo construído;

• Outra questão importante!! Traga hipóteses e não afirmativas sobre algo que ele relatou, diga: me 
parece que quando a senhora fala isso a senhora se sente ____________( traz o sentimento), é isso 
mesmo?;

Exemplos de perguntas que podem ser realizadas: 

1. Qual a preparação o(a) senhor(a) mais gostava de fazer? O (a) senhor (a) consegue se lembrar 
de um momento marcante em que fez esta preparação? Me conte um pouco sobre esta história? 
(momentos de pausa podem ser importantes para que a conexão aconteça) OU

2. Qual a preparação vocês gostavam de fazer na comunidade, durante alguma festa tradicional ou 
religiosa?

3. Pode pedir para fechar um pouco os olhos (você também pode fechar) e pedir para identificar a 
cena do relato

 - Como era o local em que preparava esta refeição? O que tinha neste lugar? Vamos parar um pouco 
e lembrar dele? 
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 - O (a) senhor(a) se lembra das pessoas que estavam presentes? Quem eram e como estavam?

 - Como estava o dia em que o(a) senhor(a) fez esta preparação?

 - Se lembra da roupa que usava? Se não se lembrar não tem problema

 - Este lugar, estas pessoas, a roupa que usava faz o(a) senhora se lembrar de alguma coisa importante 
a me contar?

 - Havia algum rito ou oração que vocês costumavam fazer antes de começarem a preparação ou 
antes de serví-la?

4. Por que decidiu fazer esta preparação neste dia? Ou ainda... por que se fazia essa preparação na 
sua comunidade?

5. Me conte então o passo a passo da preparação?

6. Quais são os alimentos que o(a) senhor(a) usava e os temperos? Como fazia as misturas e preparos?

7. Onde conseguia estes alimentos e temperos? Eram fáceis de achar?

8. O que o(a) senhor(a) sentia ao preparar os alimentos?

9. O que a senhora sente ao me contar esta história?

Pausa para a escuta dos detalhes e segredinhos, postura curiosa de escuta usando (por que, como)

Finalizando a abordagem:

Caso você considere satisfatório o relato/registro que obteve pela conversa telefônica, agradeça e 
solicite à pessoa idosa e seus familiares que separem tudo o que puderem que possa ser utilizado 
para compor a história (como por exemplo fotos, cópias de receitas, cópias de orações, ou outros 
materiais que tenham relação com a história). Combine com ela(s) de reunirem esse material e 
enviar para você. Você também pode sugerir à pessoa idosa e seus familiares que façam vídeos ou 
áudios para um detalhamento, para depoimentos que sejam relevantes na história.

Caso você considere que a abordagem pelo telefone foi insuficiente, peça à pessoa idosa e seus 
familiares que se sintam livres para registrarem a memória afetiva por meio de texto, vídeo ou 
mesmo um áudio com gravação. Solicite, também, conforme mencionado no parágrafo acima, 
que eles separem tudo o que consideram relevante para compor a história. Combine com eles de 
reunirem esse material e enviar para você.
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ANEXO III

Contatos para tirar dúvidas sobre o Edital
Email: memoriasafetivas@pastoraldapessoaidosa.org.br

Whatsapp: (41) 3076-6529

ANEXO IV

Critérios para seleção dos relatos/histórias das 
memórias afetivas

É recomendável que todas as instâncias (paróquia, diocese, coordenação estadual e comissão 
nacional) sigam os mesmos critérios:

a) É fortemente recomendável que a pessoa idosa acompanhada pela PPI tenha protagonismo na 
história de memória afetiva culinária relatada (ou seja, ela precisa ter participação ativa, mesmo que 
a história escolhida tenha sido em outros períodos da vida e não necessariamente na velhice);

b) O relato/história deve guardar relação com memórias de vínculos familiares ou comunitários, 
situações de afeto, resiliência, cuidado, união, pertencimento ou outros sentimentos de forte 
significado para a pessoa idosa autora do mesmo;

c) Valorizar histórias que foram registradas com a participação de familiares e que tenham 
intergeracionalidade;

d) Valorizar histórias que ressaltem a riqueza das tradições alimentares/receitas do Estado;

e) Apresentar fotos, registros e/ou depoimentos de familiares ou membros da comunidade 
envolvidos com a história; 

f) A pessoa idosa mais velha será a escolhida em caso de empate.

Como sugestão, as comissões avaliadoras poderão estabelecer pontuação para cada um dos critérios 
acima, conforme sugestão abaixo. Ao final, ter-se-á um somatório de pontos para classificação dos 
relatos/registros.

0 1 2 3

Critério não 
contemplado

Critério fracamente 
contemplado

Critério 
moderadamente 

contemplado

Critério fortemente 
contemplado




