AÇÕES DE EXTENSÃO – ANO 2015
POR LINHA TEMÁTICA: TRABALHO
TÍTULO

AGITE (ARTICULAÇÃO E GRUPO INTEGRADO DE
TRABALHO E ESTUDO – CPL E EQUIPE PREGÃO)

AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO
NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RESPONSÁVEL

RESUMO
Este projeto parte da iniciativa dos Técnicos e Analistas Universitários
do Departamento de Educação da UNEB - Campus VIII vinculados à
Comissão Permanente de Licitação - CPL e à Equipe de Pregão,
configurando-se como uma alternativa para a capacitação contínua
destes no que se refere às demandas intrínsecas à sua atuação em
tarefas de alta complexidade relacionadas à execução orçamentária do
MONIQUE DE JESUS BEZERRA Campus VIII da Universidade do Estado da Bahia. O grupo aqui
DOS SANTOS
denominado AGITE nasce, portanto, da necessidade de criar um
espaço para problematizar os desafios encontrados na prática e na
teoria relacionadas ao trabalho que lhe foi designado, tendo como
principal norte a boa administração dos recursos públicos da
instituição, levando em consideração sua função social e sua
importância para a população diretamente atingida pelas suas ações
educativas.

ELBA MEDEIROS PUNSKI DOS
SANTOS

Entre as potencialidades econômicas do Recôncavo Baiano, encontrase expressivamente a agricultura familiar, até como uma herança
histórica, tendo em vista que o Recôncavo se firmou como produtor e
exportador do açúcar e do fumo e com lavouras de subsistência e
pecuária. Mesmo atualmente, quando a exportação do petróleo
reforçou sua potencialidade frente ao mercado, a região permanece
com suas características agropecuárias e na dependência das
atividades agrárias para o seu crescimento econômico e
desenvolvimento local.
Nesse sentido foi criado este projeto, que tem seu recorte espacial
dentro do município de Santo Antonio de Jesus, cujas atividades
econômicas interagem com as dos outros municípios do Território do
Recôncavo, objetivando identificar os problemas e dificuldades de
acesso a ações inovadoras para o desenvolvimento local e geração de
renda.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DEDCVIII - Departamento de
Educação - Campus VIII Paulo Afonso

TRABALHO

DCHV - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
V - Santo Antônio de Jesus

TÍTULO

RESPONSÁVEL

AGRICULTURA FAMILIAR E POLÍTICAS PÚBLICAS:
O PAA E O PNAE EM SANTO ANTONIO DE JESUS

ELBA MEDEIROS PUNSKI DOS
SANTOS

ALIMENTANDO RENDAS

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA À TECNOSYSTEM EMPRESA JÚNIOR DE ANÁLISE DE SISTEMAS DA
UNEB

RESUMO
A referente proposta constitui um programa de desenvolvimento rural,
de caráter interdisciplinar, tendo como objetivo diagnosticar e propor
ações integradas para o desenvolvimento das comunidades de
agricultores familiares do município de Santo Antonio de Jesus, BA,
através do uso adequado e manejo sustentável do solo, do
fortalecimento das políticas públicas PAA e PNAE e das ações de
educação ambiental. Serão implementados três projetos: 1 –
Diagnóstico da fertilidade do solo e recomendações para o manejo
sustentável em unidades de agricultura familiar; 2 - Agricultura Familiar
e Políticas Públicas: O PAA e o PNAE em Santo Antonio de Jesus e 3
– Ações de educação ambiental nas unidades de agricultura familiar. A
modalidade do programa é de pesquisa-ação e espera-se com as
ações propostas contribuir para o desenvolvimento sustentável da AF
no município; fortalecer a relação ensino-pesquisa e extensão e
aprofundar a relação entre Universidade e Sociedade.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DCHV - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
V - Santo Antônio de Jesus

MARCIO SOARES SANTOS

O Projeto Alimentando Rendas visa trabalhar no campo da Economia
Solidária a partir do reaproveitamento de alimentos, isto é, alimentos
que não apresentam valor comercial, mas que são próprios para
consumo se acompanhados por uma equipe de profissionais –
nutricionista, gestor, chefes de cozinha, etc. – no processo de
transformação e redistribuição dos alimentos. Os projetos que atuam
com reaproveitamento de alimentos buscam redistribuir e minimizar o
desperdício que ocorre durante o ciclo econômico - produção,
distribuição e consumo, os grupos acolhidos pelo projeto se
organizarão por meio do sistema jurídico das associações, participando
do processo que vai da recolha e compra dos alimentos à
transformação final deste em diversos produtos, a exemplo de bolos,
geleias, compotas etc. O processo se conclui com a comercialização
destes produtos finais em feiras da cidade, feiras rotativas, e
estabelecimentos comerciais locais e regionais.

TRABALHO

DEDCX - Departamento de
Educação - Campus X Teixeira de Freitas

DILSON FERREIRA

Este projeto visa assessorar administrativamente à Tecno System,
buscando a capacitação dos seus membros no que se refere às quatro
grandes áreas da Administração. O presente trabalho representa
efetivamente uma atividade de extensão universitária ou acadêmica,
pois é uma ação da universidade junto à comunidade, disponibilizando
ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a
pesquisa desenvolvidos. Visando um diagnóstico das atividades da
Tecno System, este assessor acessará os diversos documentos da
referida EJ, tais como: contratos realizados ou vigentes com as
diversas organizações, os planejamentos e relatórios de prestação de
contas das diversas diretorias, estatuto e regimento interno etc.

TRABALHO

DCETII - Departamento de
Ciências Exatas e da Terra Campus II - Alagoinhas

TÍTULO

RESPONSÁVEL

ATIVIDADES E AÇÕES: UMA EXPERIÊNCIA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA NO NUPE - DCHI

ALEXSANDRO SENA SANTOS

CIPROAD - CICLO PROFISSIONALIZANTE EM
ADMINISTRAÇÃO

DANIELA MAGALHAES COSTA
DE JESUS

RESUMO
O presente evento visa apresentar as ações do Núcleo de
Pesquisa e Extensão - NUPE no ano de 2014, este que é um setor
fundamental na assessoria, orientação, divulgação e produção do
conhecimento.
O CIPROAD- Ciclo de capacitação profissional em administração
propõe trazer uma serie de mini cursos que proporcionem capacitação
profissionalizante aos estudantes desenvolvendo habilidades para a
condução profissional de uma empresa.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DCHI - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
I - Salvador

TRABALHO

DCHTXVII - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVII Bom Jesus da Lapa

TÍTULO

RESPONSÁVEL

COMO APLICAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
EM SEUS NEGÓCIOS

RICARDO BARROS TORRES

RESUMO
Este trabalho visa destacar a importância do Planejamento Estratégico
na gestão das empresas, dentro do conceito de Administração
Estratégica. Apresenta as principais etapas para a implantação do
processo de Administração Estratégica e procura esclarecer os
aspectos fundamentais do relacionamento dos conceitos de visão
estratégica e gestão na implantação do planejamento estratégico, bem
como destacar algumas opiniões atuais de como devem ser tratados o
planejamento para o presente e o para o futuro.
No entanto, o objetivo é conhecer a evolução e de que forma essa
ferramenta pode ser utilizada em processos de construção e alcance
de objetivos empresariais, e entender as diferentes premissas ou
condições envolvidas na definição do Planejamento Estratégico de uma
empresa. Além disso, deve ser capaz de relacionar os conceitos
ministrados com a realidade do mudo empresarial e com a realidade
pessoal de cada um.
O programa será desenvolvido por meio de aulas expositivas, leitura
e discussão: de cases, matérias jornalísticas, artigos de revistas e
publicações na internet, além da aplicação prática com pesquisa e
desenvolvimento de exercícios e trabalhos em grupo para
apresentação em sala de aula dos temas correntes do programa.
Ao se empenhar um esforço ou recurso de qualquer natureza
(tempo, dinheiro, estrutura, mão-de-obra, equipamento) espera-se
gerar algum resultado em alguma área específica, preferencialmente,
com alguma vantagem. O que não é muito diferente durante/após a
elaboração de um Planejamento Estratégico.
Existe um resultado esperado (objetivos, indicadores e metas) e,
também, vantagens percebidas, o que colabora para a perpetuação do
hábito de elaboração do Planejamento Estratégico na empresa.
O Planejamento Estratégico, mais do que a busca de um plano
formal, é um rico processo de discussão de oportunidades e de análise
da realidade da empresa.
O Planejamento Estratégico é uma grande oportunidade para
construir, rever ou desenvolver a leitura da realidade de uma
organização, onde leitura deverá ser crítica, coerente, completa, inteira,
sistemática e compreensível, devendo ainda gerar confiança,
segurança e clareza ao papel que a empresa quer assumir no
mercado.
As empresas devem adotar o Planejamento Estratégico para
implantar organização, direcionamento e controle; maximizar seus
objetivos; minimizar suas deficiências e proporcionar a eficiência.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DCHTXVII - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVII Bom Jesus da Lapa

TÍTULO

RESPONSÁVEL

CONTABILIDADE CIDADÃ

SERGIO HENRIQUE DA
CONCEICAO

EMPRESA JÚNIOR UNEB

EUNÁPOLIS: PERSPECTIVAS E PRÁTICA PARA O
TURISMO

RESUMO
O presente projeto denominado "Contabilidade Cidadã" constitui-se de
três subprojetos, o primeiro visa disponibilizar serviços sociais a
comunidade de Camaçarí e seu entorno, relativos a inscrição, consulta
e regularização previdênciária de trabalhadores autônomos,
estudantes, donas de casa e demais contribuintes facultativos; o
segundo, na consultoria júnior envolvendo os estudantes do curso de
ciências contábeis, na prestação de consultoria e estudos de
viabilidade de micro empreendimentos individuais e formalização legal
através do sistema tributário simplificado denominado MEI; o terceiro
subprojeto objetiva a qualificação de conselheiros junto a sociedade
civil para atuar em instâncias de acompanhamento e controle social no
contexto educacional dos sistemas públicos de educação
básica(conselheiros escolares, conselhos de acompanhamento e
controle social etc.). A articulação das ações relativas a processo de
inclusão previdenciária, apoio a formalização de micro
empreendimentos ind

ROGERIO SANTOS MARQUES

O Projeto justifica-se pela necessidade de ampliar os conhecimentos
dos estudantes, além das salas de aula, explorando outros espaços e
vivenciando experiências com profissionais da área.
A implantação do Projeto decorre da necessidade de fortalecer o
processo de aprendizagem universitário através de conexão entre
teoria x prática, entendida como parte indispensável para consolidação
do saber. Fundamental, a constituição de parcerias entre a
Universidade e as empresas regionais.
Analisar as questões que envolvem o cotidiano das empresas,
contribuindo com a sociedade, através do trabalho de qualidade, é o
grande desafio para os empresários júniores, onde ampliará o seu
universo de conhecimento, subsidiando a inserção no mercado de
trabalho, desenvolvendo o espírito crítico, analítico e empreendedor do
aluno. Assim, sendo, a Empresa Júnior objetiva proporcionar
aprendizagem vivencial ao grupo, atualizada às mudanças da
economia, no sentido da capacitação para o trabalho.

SALETE VIEIRA

O evento “Eunápolis: Perspectivas e práticas para o Turismo” será
realizado pelo Conselho Municipal de Turismo de Eunápolis, com apoio
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e
da UNEB – Universidade do Estado da Bahia através do Colegiado de
Turismo do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias
Campus XVIII – Eunápolis.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DCHTXIX - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XIX Camaçari

TRABALHO

DEDCXII - Departamento de
Educação - Campus XII Guanambi

TRABALHO

DCHTXVIII - Departamento
de Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVIII Eunápolis

TÍTULO

RESPONSÁVEL

IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA JUNIOR DE
ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS XVII

IVNA HERBENIA DA SILVA
SOUZA

INCUBADORA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

IVNA HERBENIA DA SILVA
SOUZA

RESUMO
A Empresa Junior será regida por um estatuto próprio com autonomia
limitada pelos instrumentos de gestão interpostos por seu Conselho de
Administração e terá como finalidade: a) Proporcionar a seus
participantes as condições necessárias à aplicação prática de seus
conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação profissional;
b) Incentivar a capacidade empreendedora do aluno; e, c) Valorizar
alunos e professores do curso de Administração no mercado de
trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida Instituição.
Os participantes da Empresa Junior serão alunos da própria UNEB
admitidos como membros da Diretoria da Presidência e das Diretorias
Executivas por processo eleitoral já em vistas a acontecer no semestre
de 2014.2.
Busca-se a melhoria de qualidade, o envolvimento dos alunos, com o
intuito de tornar a gestão das empresas adequada aos novos tempos,
contribuindo para acelerar o desenvolvimento socioeconômico do
município de Bom Jesus da Lapa e região circunvizinha.
O projeto Incubadora de Economia Solidária objetiva promover a
atividade Extencionista da UNEB – CAMPUS XVII através da inclusão
social, bem como a formação de pesquisadores e agentes experientes
no campo do Cooperativismo e da Economia Solidária. Para realização
do projeto será utilizada como metodologia a realização de cursos,
seminários e oficinas com o intuito de promover a formação continuada
do pessoal responsável pelas diversas etapas do processo de
incubação, o desenvolvimento de material didático para capacitação
dos potenciais cooperando e dos integrantes das cooperativas, além da
incubação de cooperativas populares no primeiro ano de
funcionamento da incubadora. Reuniões do grupo de estudo
semanalmente, e visitas técnicas sempre que for solicitado pelas
cooperativas e associações. Espera-se como resultados a incubação
de pelo menos 02 instituições, sejam por natureza Cooperativas ou
Associações, e a formação de pesquisadores do corpo discente do
curso de Administração.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DCHTXVII - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVII Bom Jesus da Lapa

TRABALHO

DCHTXVII - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVII Bom Jesus da Lapa

TÍTULO

IV SEMITUR - SEMINÁRIO DE TURISMO DA COSTA
DO DESCOBRIMENTO

MARIA MARISQUEIRA: CONSTRUINDO E
ARTICULANDO AÇÕES PARA MELHORIA DA
ATIVIDADE PRODUTIVA DAS MARISQUEIRAS DE
MARICOABO EM VALENÇA (BA)

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM O USO DA HP12C

RESPONSÁVEL

SALETE VIEIRA

RESUMO
O IV SEMITUR - Seminário de Turismo da Costa do Descobrimento, a
ser realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 2013 tem como objetivo
contribuir para ampliar e disseminar o estudo do Turismo, através de
palestras, debates e troca de experiências, enfatizando sua importância
como vetor de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental.
Evento tradicional do Curso de Turismo, tem como principal
característica a organização realizada pelos próprios discentes, com
orientação dos professores do colegiado de Turismo. Espera-se com o
evento estimular desenvolvimento de uma cooperação na área
educacional, enfatizando reflexões e parcerias importantes entre os
pensadores do turismo e os fazedores de turismo, numa época em que
a globalização, com suas técnicas e instrumentos, pode permitir e
facilitar uma circulação maior do saber e da solidariedade para a
construção de um mundo mais digno e mais humano para todos

ANA LICIA DE SANTANA
STOPILHA

O presente projeto objetiva dialogar com a comunidade das
marisqueiras da comunidade de Maricoabo em Valença (BA) a fim
construir com a comunidade ações decorrentes de suas demandas
alinhadas a melhoria da produtividade, à gestão de saberes e ao
fortalecimento do capital social no sentido de construir cidadania e
proporcionar desenvolvimento humano através de melhorias de
práticas de trabalho, articulação de saberes, formação de redes
solidárias e qualidade de vida da população alvo da pesquisa.
PSalienta-se ainda que este Projeto dará continuidade ao Projeto Maria
Marisqueira proposto e existente neste Departamento desde 2009 e
que apresentou resultados favoráveis na Comunidade de Mangue
Seco. Tais resultados repercutiram em outras comunidades de
mariscagem e nas redes de parcerias os quais solicitaram a
implantação do Projeto Maria Marisqueira, a exemplo da Comunidade
de Maricoabo através da Associação de pescadores e marisqueiras (
APPEMAR).

KLEBER AVILA RIBEIRO

O Projeto de extensão Matemática Financeira com o uso da HP12c tem
como objetivo proporcionar aos participantes as competências e
habilidades necessárias para aplicação prática dos conceitos e cálculos
de matemática financeira. A matemática financeira está cada vez mais
presente no nosso dia a dia, pois se faz presente sempre que
compramos um produto a prazo, obtemos um empréstimo, financiamos
um veículo, entre outras operações. Portanto saber tomar a melhor
decisão financeira nestes casos pode resultar em uma significativa
economia de dinheiro. Neste campo, a calculadora HP 12c ocupa um
papel de facilitadora, pois simplifica cálculos financeiros complexos, o
que permite um ganho de rapidez e eficiência ao seu usuário.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DCHTXVIII - Departamento
de Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVIII Eunápolis

TRABALHO

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

TRABALHO

DCHTXVII - Departamento de
Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVII Bom Jesus da Lapa

TÍTULO

RESPONSÁVEL

O PROFESSOR REFLEXIVO: ANÁLISE DA RELAÇÃO
ENTRE A PRÁTICA DOCENTE DE LÍNGUA
PORTUGUESA E A PESQUISA NA REDE PÚBLICA
DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA.

JUCIENE SILVA DE SOUSA
NASCIMENTO

PARTICIPAÇÃO DOS MICRO EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

RICARDO JOSE ROCHA
AMORIM

ELMO MATURINO

PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS NA EDUCAÇÃO
FÍSICA

RESUMO
O presente estudo busca compreender de que maneira a formação
inicial e contínua do professor pode contribuir para acompanhamento
dos avanços metodológicos presentes na sala de aula. Esse projeto se
constitui na sistematização das ações para uma oferta de curso de
extensão posterior. Para tanto, esta pesquisa pretende analisar as
necessidades pedagógicas dos professores de língua portuguesa do
Ensino Fundamental e Médio, da rede municipal e estadual de Teixeira
de Freitas-Ba, em relação à práxis da formação contínua e o professor
reflexivo. Inicialmente, será realizada uma revisão literária, e autores
como André (2001); Hypolito (1997); Lüdke (2001); Pimenta (2008);
Prada (1997); Santos (2001) e Saviani (1984) ampararão teoricamente
a pesquisa e esclarecerão os pressupostos da temática em questão:
tendências sobre formação contínua e professor reflexivo. Em seguida,
o referencial metodológico será descrito e sua importância para
evidenciar as necessidades do grupo de professores selecionados.
Para isso, contaremos com uma abordagem mista, pesquisa de campo
nas Escolas Municipais e Estaduais de Teixeira de Freitas-Ba e, como
instrumentos de coleta de dados, os questionários e entrevistas. Por
fim, um cronograma de atividades será exposto temporalizando as
etapas da pesquisa e o planejamento de um curso de extensão que
atendam as necessidades evidenciadas. Os achados da pesquisa,
realizada mediante a participação de docentes e estudantes da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB – Campus X) pretendem
contribuir para que os profissionais de língua portuguesa,
especialmente os professores da rede pública, do Ensino Fundamental
e Médio, possam descobrir melhores caminhos para (re)planejar suas
aulas, exames e atividades propostas, no sentido de serem mais
efetivos e de terem mais alunos motivados pela aprendizagem.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DEDCX - Departamento de
Educação - Campus X Teixeira de Freitas

Capacitar os micro empreendedores individuais, micro empresas e
empresas de pequeno porte para a participação em licitações públicas
de acordo com a lei complementar 123 e suas alterações

TRABALHO

DEDCVII - Departamento de
Educação - Campus VII Senhor do Bonfim

Este projeto se constitui na área de gestão em Educação Física
Esporte e Lazer, dentro da linha de pesquisa Políticas Públicas, Gestão
e Aspectos Psicossociais da Atividade Física, Esporte e Lazer,
vinculado ao Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação
Física, Esporte e Lazer (GEFEL), tendo como pesquisador o professor
Ms. Osni Oliveira Noberto da Silva, lotado no Departamento de
Ciências Humanas, campus IV da Universidade do Estado da Bahia.

TRABALHO

DCHIV - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
IV - Jacobina

TÍTULO

RESPONSÁVEL

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE
INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DA
ECONOMIA SOLIDÁRIA E REDES DE COOPERAÇÃO
NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

RUY D OLIVEIRA LIMA

RESUMO
Sistematizar os saberes construídos pelas duas incubadoras da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB (ITCP e INCUBA)
relacionados à metodologia de incubação, buscando estabelecer
princípios e diretrizes de atuação da Universidade na Economia
Solidária, a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão, articulado ao
desenvolvimento de três territórios de identidade do Estado da Bahia
(Irecê, Baixo Sul e Metropolitana de Salvador).

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE

TRABALHO

DEDCXV - Departamento de
Educação - Campus XV Valença

TRABALHO

DEDCVIII - Departamento de
Educação - Campus VIII Paulo Afonso

PROGRAMA ADOTE UMA CANECA NO TRABALHO

ERIKA DOS SANTOS NUNES

Um dos produtos que mais poluem é o copo descartável de plástico,
usado aos milhões todos os dias. Por serem práticos, higiênicos e
baratos eles estão em quase todo lugar: no trabalho, em escolas,
festas, consultórios, etc. O seu uso gera muito lixo, o que poderia ser
em parte evitado.

TREINAMENTO PARA DECLARAÇÃO DO IRPF 2015

RAMAO JORGE DORNELLES

O treinamento tem por objetivo capacitar discentes do Curso de
Ciências Contábeis do DCH IX para elaborar a Declaração do Imposto
de Renda de Pessoa Física 2015.

TRABALHO

DCHIX - Departamento de
Ciências Humanas - Campus
IX - Barreiras

SALETE VIEIRA

O SEMITUR, na sua quinta edição, busca contribuir para ampliar e
disseminar o estudo do Turismo, através de palestras, debates e troca
de experiências, enfatizando sua importância como vetor de
desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. O evento é
uma iniciativa do Colegiado de Turismo com organização dos discentes
supervisionados pelo docente de Gestão de Eventos em Turismo e
outros de áreas afins.

TRABALHO

DCHTXVIII - Departamento
de Ciências Humanas e
Tecnologias - Campus XVIII Eunápolis

V SEMITUR - SEMINÁRIO DE TURISMO DA COSTA
DO DESCOBRIMENTO

