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Integrar 
Projeto de Educação Comunitária 

Relatório de atividades do Projeto Integrar 2018 

Neste ano o Projeto de Educação Comunitária Integrar atuou em 3 salas no 

Instituto Estadual de Educação (IEE) e em 2 na E.E.B. Jurema Cavallazzi desde o mês 

de março recebendo ao todo 210 alunos no primeiro semestre e mais 130 alunos no 

segundo semestre. As aulas acontecem de segunda à sexta-feira das 18:50 às 21:50, 

contando com uma grade curricular que abrange todas as disciplinas englobadas 

pelas provas dos principais vestibulares de Florianópolis e ENEM. Ao longo do ano 

diversas atividades foram desenvolvidas paralelamente às aulas regulares, como 

descritas no relatório abaixo. 

Além dos custos para manutenção e realização das atividades, o Projeto 

também utilizou o recurso financeiro doado pelo SINDIFISCO para adquirir 2 

projetores, um para ser utilizado no IEE e outro na E.E.13 Jurema Cavalazzi, que 

auxiliam os professores no preparo e desenvolvimento das aulas. Outros gastos 

incluíram aquisição de livros, materiais de apoio às aulas (canetões, papeis...), 

impressões, serviços bancários e contábeis. 

Início das aulas 

No dia 12 de março de 2018 iniciaram as aulas do curso extensivo do Projeto 

de Educação Comunitária Integrar, cerca de 210 estudantes foram chamados para 

ingressarem nas 3 turmas do Instituto Estadual de Educação e 2 da EEB Jurema 

Cavallazzi. Neste ano, assim como acontece tradicionamente no projeto, aconteceu 

uma aula inaugural com todos os estudantes. Esta aula aconteceu no plenarinho da 

ALESC, sua organização foi realizada pela equipe de coordenação do projeto para o 

ano de 2018. O professor Alan, membro da equipe de ciências humanas e professor 

de história no projeto Integrar foi quem apresentou esta aula. Através de uma 

conversa com os alunos o professor ressaltou a importância de fazer parte de um 

coletivo como o Projeto Integrar, seja como professor ou seja como aluno, reforçando 

a quão valiosa pode ser a experiência daqueles que estão dispostos a participarem do 

projeto até o fim do ano. 
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Em seguida, foi convidado para dar continuidade a apresentação do projeto o 

atual coordenador geral Luiz Botega, que também é membro da equipe de física e 

atua como professor de física no projeto. Luiz trouxe em sua conversa a 

responsabilidade que é firmada no momento que se ingressa em um projeto social 

como o Integrar. A partir de algumas discussões Luiz apresentou a forma como o 

projeto se configura, e os objetivos principais, que vão além da entrada na 

universidade, buscando sempre a tranformação social. 

Por último foram chamadas individualmente as equipes das disciplinas e da 

Gestão Estudantil que compõem o corpo docente e organizacional do projeto para que 

estes se apresentassem como professores e discutissem também a forma como cada 

disciplina está organizada dentro do projeto. 

Entrega de kits escolares 

Durante a primeira semana de aula foram entregues aos alunos Kits escolares 

fornecidos pelo SINDIFISCO, contendo caderno, lápis, canetas, bocrrachas, réguas e 

calendários personalizados com o logotipo do projeto INTEGRAR. 

Projeto Integrar no "Cine Delas", promovido pela Fundação Cultural BADESC 



No dia 30 de abril, o Projeto Integrar convidou suas (e seus) estudantes para 

participar do cine debate gratuito "Cine Delas", realizado na Fundação Cultural 

BADESC. A sessão incluiu documentários com a temática da igualdade de gênero e 

da questão da mulher na sociedade contemporânea. O grupo assistiu aos filmes 

"Repense o elogio", de Estela Renner, "Como você trata as mulheres de amanhã?", de 

João Claudio Lins, Alexandre Assis Corrêa e Junior Crocetta, e "Papo de mulher com 

Juliany Silva", de Ludmilla Gadotti. Entre os mediadores do debate estava a Ora. 

Juliany Silva, idealizadora da página "Ginecologista Sincera", que trata da importância 

do autoconhecimento e da difusão de informações para desconstruir preconceitos 

sobre a sexualidade e a saúde da mulher. Além de promover o debate entre as(os) 

estudantes do Projeto, a atividade também fez parte do esforço do Integrar em 

promover a ocupação dos espaços públicos e culturais da cidade por parte de seus 

estudantes, incentivando que frequentem estes espaços que muitos deles ainda 

desconhecem. 

Ator  w~t: S~Mag~ ~~ 1 - 
Projeto Integrar no FAM - Festival Audiovisual 

Florianópolis 

No dia 22 de junho, o Projeto Integrar trocou a sala de aula 
Com a Dra. Juliany Silva 

pelo cinema. Estudantes e docentes participaram do FAM - Festival 

Audiovisual Florianópolis, evento gratuito que promove a difusão 

cultural do cinema e do audiovisual dos países do Mercosul, e que acontece 

anualmente no Centro de Eventos da UFSC. Além da oportunidade de conhecer 

produções latino-americanas em curta e longa metragem e de refletir sobre temáticas 

sociais relevantes, a atividade também possibilitou aos estudantes vivenciar uma parte 

da universidade voltada ao público e à cultura. As turmas foram acompanhadas pela 

equipe de línguas adicionais e por demais docentes e monitoras do Projeto. 



Relato de uma estudante do Projeto (núcleo Jurema) sobre a ida ao FAM: 

Quando a professora de Línguas Adicionais fez a proposta de irmos ao centro 

de eventos da UFSC assistir aos filmes do FAM - Festival Audiovisual MERCOSUL, 

achei muito interessante, pois poderíamos, além de assistir aos filmes latino-

americanos, estar com os integrantes do Projeto e conhecer outros estudantes do IEE. 

Os filmes apresentados foram excelentes sobre temas que nos fazem refletir e 

discutir questões sociais. 

Como no filme Ouroboros, que conta a história de uma jovem que depois de 

um encontro com um grupo da faculdade é estuprada. O pai dela indignado vai atrás 

do rapaz que estuprou ela, mas quando está com a sua mulher, ele é o estuprador. O 

nome do filme, Ouroboros, tem um significado simbólico: a serpente que engole a 

própria cauda. O curta me fez refletir sobre a cultura machista. 

O filme Guiana Francesa mostra Guiana e seu sonho de ir para a França. E 

mostra como a falta de informação pode ser prejudicial no cotidiano e na vida das 

pessoas. 

Os outros filmes trazem também reflexões sobre a história e a cultura de Santa 

Catarina, como foi o Domingos Bugreiro e Flexa Dourada. E o filme longa La Sargento 

Matacho, nos faz pensar como o meio que a pessoa vive pode influenciar sua 

personalidade. 

(Por Thayna) 



Visita a comunidade quilombola de São Roque 

Figura: Moradores da comunidade de São Roque e professores e alunos do Integrar 

A visita na Comunidade Quilombola de São Roque, que aconteceu no dia 07 de 

julho de 2018, possibilitou aos alunos do Projeto Integrar, conhecerem o espaço físico 

da comunidade, bem como a sua estrutura organizacional e política. E entender, por 

exemplo: 

. Como a comunidade foi construída e todo o enredo histórico acerca da 

construção; 

• Práticas coletivas da comunidade; 

• Organização política da comunidade; 

• A força e desafios enfrentados pelos estudantes da comunidade para 

conseguirem chegar até a escola; 

• Participação social nas comunidades; 

• Graus de parentescos na comunidade; 

• Um pouco sobre a agricultura familiar local; 

Todos esses conhecimentos foram relatados e comentados pelos moradores 

da comunidade, principalmente pelo Sr. Dirseu e Sr. Wilson. Eles guiaram a visita 

pelos dois lados da comunidade: pelo lado pertencente a santa Catarina e pelo lado 

pertencente ao Rio Grande do Sul. Os alunos puderam experimentar alimentos 



produzidos pela comunidade como: Farinhas de amendoim, mandioca e diferentes 

especiarias. 

No almoço foi servido um grande almoço e na parte da tarde, como é de 

costume de boas vidas da comunidade, houve muita cantoria de boas-vindas ao som 

de violão, gaita, batuque. Os alunos puderam dançar os ritmos e músicas cantadas 

pelos moradores trazendo um pouco da história e tradição da comunidade quilombola. 

Após a visita, no ônibus ao retornar para casa, o assunto dos alunos, por um longo 

período de tempo era sobre o encantamento com a comunidade e moradores. Era 

nítido o quanto os alunos estavam deslumbrados com tudo que viveram durante a 

manhã e tarde. Dois relatos são apresentados abaixo: 

"Para mim não é novidade, já fui lá algumas vezes. Mas, toda vez que vou naquela 

comunidade é uma nova experiência, uma possibilidade de ouvir as histórias que são 

sempre novas, de luta, e de empoderamento político. São conhecimentos muito ricos e 

experiencias maravilhosas dos moradores. A comunidade é muito politizada, eles 

sabem qual é o papel de uma comunidade quilombola. A comunidade se reconhece 

enquanto quilombola e ela luta enquanto quilombola, ela sabe dos direitos que tem. 

Percebe-se as muitas dificuldades por ser uma comunidade que está sobreposta por 

um parque. Então, é uma briga grande para poder proteger o local, produzirem seus 

alimentos e ter a liberdade de utilização do espaço em que eles chegaram em mil 

oitocentos e alguma coisa. Muito antes do parque existir. Então, são eles que 

preservam aqueles espaços tão bonito que a gente pôde ver." 

"Lembro que no primeiro momento fiquei impressionada com a conversa que tivemos 

com aqueles dois senhores moradores da comunidade. Eles contavam as histórias 

sobre o lugar e sobre o quanto eles não queriam que a ditadura militar voltasse, pois 

eles lembravam o quanto era difícil e o quanto eles sofreram mesmo estando lá, 

distante da cidade grande. A sabedoria e senso crítico de ambos os senhores me 

prenderam ali para eu poder ouvir cada palavra. Sai de lá com a certeza de que a 

resistência é possível, o lugar é incrível, lindo e limpo. Te conecta com a natureza em 

segundos." 



Figura: professores e alunos do integrar 

Figura: Moradores e professora do integrar 

Aniversário de 7 anos do projeto Integrar 

No dia 4 de agosto de 2018 os professores e membros da Gestão Estudantil 

(GESTUS) participaram da confraternização para comemorar o aniversário de 7 anos 

do projeto Integrar. Neste dia foi realizado um almoço comunitário com a intenção de 

integração entre os professores e mebros da GESTUS, bem como para discutir alguns 

planos para o futuro do projeto. O evento se encerrou após o café da tarde, com um 

grande bolo de comemoração. 
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NÚCLEO MONTE-SERRAT - Relatório de atividades 

As atividades do Núcleo Monte-Serrat iniciaram com uma reunião de 

organização do cronograma no dia 18 de agosto de 2018. Nessa primeira reunião 

compareceram boa parte dos professores que se dispuseram a lecionar 

voluntariamente. Ao todo, passaram pelo projeto 17 professores(as), 7 estudantes (em 

média) e 2 monitoras, além do auxílio de líderes comunitários (presidente da 

associação de moradores e 1 assistente social/psicóloga). Todas as aulas 

aconteceram aos sábados, no horário das 14:00 às 18:00 hrs. 

Tendo em vista o pouco tempo que teríamos para trabalhar a preparação dos 

estudantes (as aulas foram de 25/09 a 03/11), focamos em proporcionar um espaço 

mais flexível possível ás demandas destes. Todas as aulas tiveram uma exposição 

pautada no diálogo e acompanhamento do progresso dos estudantes. A estrutura das 

aulas, deliberada pelo conjunto de professores, seguia a seguinte lógica: duas aulas 

teóricas de 1:15 hr de duração, entre essas aulas um intervalo de 20 minutos para um 

lanche e descanso e, por último, uma atividade transdisciplinar de teor crítico. 

As aulas ministradas contaram com a disciplinas de Física, Matemática, 

Química, Línguas Adicionais, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Redação, 

sempre procurando intercalar uma aula de 'exatas" com uma de "humanas". A respeito 

das aulas transdisciplinares, é importante mencionar que essa ideia também foi 

pensada em conjunto com os professores que se reuniram no dia 18/08 e pautava-se 

na necessidade de pensar a permanência desses estudantes no Ensino Superior. 

Falamos sobre os temas: Saúde Mental, Coeficiente Eleitoral, Gênero e Carreiras 

Universitárias, entre outros. 



Contamos também com apoio financeiro do projeto para a aquisição do lanche 

das em todas as aulas. Em algumas delas também contamos com o apoio dos líderes 

comunitários, como quanto tivemos de transferir uma das aulas para o colégio Marista, 

que também fica na comunidade, pois ficamos sem lugar coberto para a aula dada a 

falta de reserva do espaço. Foram adquiridos também apagador e caneta para quadro 

branco, além do uso dos projetores recém adquiridos. 

Como última atividade do Núcleo Monte-Serrat faremos um almoço de 

confraternização no dia 02 de dezembro. A idéia é convidar os professores, 

estudantes, familiares e demais envolvidos nesse projeto para uma conversa e 

aproximação. Temos o intuito de, com isso, fortalecer nosso laço com a comunidade e 

preservar o contato a fim de acompanhar o progresso dos estudantes envolvidos, bem 

como pensar projetos futuros. 

Foto tirada dia 18 de agosto. Reuniao de organizaçao do clonograrna. 



Foto tirada dia 25 d. agosto. 1 0  dia de aula. 

Foto tirada dia 25 de agosto. 1' dia de aula. 

Foto tirada dia 15 de s•t.mbro. Aula de Física. 



Foto tirada dia 22 de setembro. Aula de Línguas Adicionais. 

Foto tirada dia 22 de setembro. Aula de Física. 



Foto tirada dia 29 de setembro. Aula de Quimica. 

- 	 :- 

- ) • i3 

Foto tirada dia 29 de setembro. Oficina de Redaçao. 

Café Psico-Antropológico - 14 de Novembro de 2018 

O café psico-antropológico é uma atividade realizada pelo Núcleo de 

Identidade de Gênero e Subjetividade (NIGS), da Universidade Federal de Santa 

Catarina, que neste ano de 2018 chegou ao Integrar através de uma ex-aluna do 

projeto que atualmente cursa antropologia. A ideia foi de realizar este evento os alunos 



do projeto. O foco do evento é promover discussões a respeito da temática que 

permeiam os estudos do núcleo em escolas de ensino fundamental e projetos voltados 

à educação. De modo geral, ele funciona da seguinte forma: são selecionados um 

conjunto de estudantes do ensino médio para participarem de atividades junto ao 

espaço físico do núcleo na UFSC. Esses estudantes são contemplados com uma 

bolsa de iniciação científica (PIBIC) e, ao final do projeto, ajudam a construir a 

atividade de debate em suas respectivas escolas. 

Segue abaixo o banner com as informações da atividade e dos participantes: 
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Abaixo segue relato de atividades desenvolvidas pela Gestão Estudantil do 

Projeto Integrar. 

No decorrer do ano de 2018 a GESTUS contabilizou, até o momento, 36 

atividades, O coletivo realizou reuniões mensais, oficina de escrita (PesqueGESTUS) 

e exatas, promoveu aulas nos três núcleos do Projeto Integrar, prestigiou defesas de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, organizou seminário, roda de conversa e 

comemorou formaturas. 



Dentre as atividades realizadas no decorrer do primeiro semestre, destacamos 

neste relatório a presença da GESTUS na Colação de Grau no Curso de Licenciatura 

em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, da membra 

Ticiane Caldas de Abreu, que atualmente é mestranda em História Social pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. 

A participação da Gestão Estudantil Universitária Integrar no Fórum Social 

Mundial, realizado em Salvador/BA, entre os dias 13 à 17 de Março. O coletivo foi 

representado por três integrantes que viajaram com auxílio e apresentaram a GESTUS 

em uma roda de conversa promovida na programação do evento. 

Ainda no primeiro semestre, tivemos a socialização dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso dos participantes do Curso de Especialização em Educação e 

Realidade Brasileira. Dos quatro membros participantes, três tiraram o título de 

especialista: Kleicer Cardoso Rocha com o tema: A CLASSE TRABALHADORA NA 

UNIVERSIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA GESTUS PARA A PERMANÊNCIA DOS 

TRABALHADORES E DAS TRABAHADORAS ESTUDANTES INGRESSANTES PELA 

POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS; lvanilde de Jesus dos Santos Ferreira com o 

tema: ENLACES ENTRE MOVIMENTOS SOCIAIS E AS EXPERIÊNCIAS: OS 

ATRAVESAMENTOS DA PERMANÊNCIA E SUAS MARCAS NA FORMAÇÃO DE 

UMA COTISTA; e Tainara Lemos das Neves com o tema: A ESCUTA, A 

TRANSMISSÃO E O ENTRE-LUGAR: A MEMÓRIA DO PROJETO DE EDUCAÇÃO 

COMUNITÁRIA INTEGRAR INTERMEDIANDO PROFESSORES, ESTUDANTES E 

INSTITUIÇÃO. Uma membra como Extensão: Débora F. Freire Pereira com o tema AS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E O ACESSO AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO QUILOMBO MORRO DO FORTUNATO. 



A Roda de conversa: Lei Maria da Penha 

O projeto de Educação Comunitária Integrar tem como prática pedagógica, um 

exercício que que oportunizou a "criação" do Grupo EscutAÇÃO, que é a Caminhada 

dos Privilégios. Neste ano de 2018 ao finalizar o exercício nas escadarias do Rosário 

no Centro da cidade, muitos estudantes na sua grande maioria mulheres, relataram 

casos de violências. Por conta destes relatos, idealizamos um espaço onde as 

mulheres pudessem falar sobre as violências sem os olhares de desconfiança, um 

espaço onde cada uma encontre na outra a força de seguir sem medo. 

Figura: Caminhada dos Privilégios (13/04/1 8) 

No primeiro encontro das mulheres, no dia 12 de maio de 2018, considerando a 

importância da ampliação do debate acerca da Lei Maria da Penha, tendo em vista 

que muitas mulheres sofrem diversos tipos de violência em seus dia-a-dia, foi 

levantado a possibilidade de abrir o debate para todo o projeto, entendo assim que 

compreender este fenômeno deva fazer parte das práticas pedagógicas como 

estratégia para construir relações humanas pautadas na dignidade humana. 
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Figura: Primeira reunião 

Logo, as mulheres encaminharam desta reunião uma proposição de debate 

com o tema para todos os estudantes e professores, que aconteceu no dia 11 de julho 

de 2018, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao qual contou com duas 

advogadas Iris e Ariela, assim como o apoio do Coletivo da GESTUS, do Movimento 

Negro Unificado e do 8M. 

O grupo de mulheres EscutAÇÃO continua com suas reuniões mensais, no 

intuito de auxiliar uma mulher por vez, entendendo que as violências não somem das 

vidas das vítimas do dia para a noite, mas que elas podem ser suavizadas, até que 

virem cicatrizes sem grandes marcas. 

No final do primeiro semestre, a membra Luciana de Freitas Silveira 

apresentou o Trabalho de Conclusão de Licenciatura: MULHERES NEGRAS COM 

LIVROS NAS MÃOS; a GESTUS comemorou junto a nota máxima. 



A GESTUS iniciou as atividades do segundo semestre marcando presença em 

outra Colação de Grau. Luciana de Freitas Silveira formou no Curso de Licenciatura 

em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

Mais defesas de trabalhos no segundo semestre. Duas membras defenderam 

suas Dissertações de Mestrado, são elas: Ivanilde de Jesus dos Santos Ferreira com o 

título: A BUSCA PELA PERMANÊNCIA E SUAS MARCAS NA FORMAÇÃO 

DOCENTE: ENLAÇES ENTRE EXPERIÊNCIA LICENCIATURA E RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS e Camila da Silva Santana com o título: JOVENS NEGROS NA 

FREGUESIA DO RIBEIRÃO/FLORIANÓPOLIS E A CULTURA AÇORIANA. Vale 

ressaltar que ambas receberam a nota máxima. 

O coletivo promoveu o II Seminário GESTUS com o título: Poéticas de Luta: 

saúde mental na era Lattes. O seminário ocorreu no dia 26 de Setembro no Auditório 

da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. O evento foi 

prestigiado pelos estudantes do Pré-Universitário Integrar, assim como, pelos 

professores do Projeto Integrar, além de participantes da comunidade. A apresentação 

pode ser vista na íntegra na página da GESTUS no Facebook, segue link da 

transmissão: 

https://www.facebook.com/qestaoestudantiluniversitariainteq  rar/videos/238793223475 

793/? xts [0]=68.ARB3VqCfmd3KGZ2F5wJ I j9FylGI9y5JW7ebWE66FpozdVwKtwW 

dCrhb61V9CPbPle7dTJSuc9Jg9gsn 3x2G EwYGR9r1 zGT7fvpRV8QHnbkvOfi NvLPJ 

v3iZyJKAwLMrZS9SCAOc4Okxk9HzLhhI8lhhhu 1 Dw24lMOKJaOhZsd8wt5O6fzZDesl Lj 

8X2V41 9puegiVbxl8eQtPiCOwYgEPkJGn5irprRDyNbSZnNG3QOOgqt-

cOePbCsP6DCIV5VoxjxhYjzc25ynrTOw2n2V7E5VxrcHBWkJ JoqmFol hX6gv9Frs5-

sH5mUDlYAszJt4jdzzCzJQ 1 AkY4W7jcJOB3m3DAAHm6riP& tn =K-R 

Entramos no final do ano, mas as a atividades da GESTUS ainda não 

encerram. Este semestre ainda temos marcado para o dia 1 1  de Dezembro a Reunião 

de Avaliação 2018 e a Confraternização. 

O último evento do ano está marcado para o dia 15 de Dezembro, quando será 

comemorado o GESTUS de Natal. O coletivo está organizando uma festa para as 

crianças da Comunidade Quilombola da Toca, no município de Paulo Lopes/SC. 



Registro das atividades GESTUS 2018. 

Foto 1: Reunião LÉLIA GONZALES - Dinâmica 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 2: Colação de Grau - Ticiane Caldas de Abreu 

Fonte: Acervo GESTUS 



Foto 3: Colação de Grau - Ticiane Caldas de Abreu 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 4: Roda de Conversa Fórum Social Mundial 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 5: PesqueGESTUS 

Fonte: Acervo GESTUS 



Foto 6: Socialização TCC Especialização 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 7: Socialização TCC Especialização 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 8: Socialização TCC Especialização 

Fonte: Acervo GESTUS 



Foto 9: Socialização TCC Especialização 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 10: Defesa TCL - Luciana de Freitas Silveira 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 11: Defesa TCL - Luciana de Freitas Silveira 

Fonte: Acervo GESTUS 



Foto 12: Colação de Grau - Luciana de Freitas Silveira 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 13: Defesa Dissertação - Ivanilde Jesus dos Santos 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 14: Defesa Dissertação - Camila da Silva Santana 
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Foto 15: Aula GESTUS - IEE 

Fonte: Acervo GESTUS 

Foto 16: Reunião LUCIANA FREITAS II 
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Foto 17: II Seminário GESTUS 
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Histórico de Aprovações 

Ao longo de 7 anos de atividade o Projeto Integrar já recebeu mais de 1200 pessoas 

que, em algum momento de sua vida, lutaram para chegar no ensino superior, um 

espaço ocupado historicamente pelas elites. Com  mais de 500 aprovações, o Projeto 

impacta positivamente a vida dos moradores da Grande Florianópolis, oferecendo 

além de instrumentos para realização da prova, conhecimento crítico voltado para a 

vida em sociedade. Ao longo dos anos nosso índice de aprovações atinge 40% do 

número de estudantes que recebemos. 

Ano Estudantes Aprovações Porcentagem 
2011 131 74 56% 
2012 77 34 44% 
2013 100 51 51% 
2014 210 91 43% 
2015 210 87 41% 
2016 250 92 37% 
2017 244 72 30% 

TOTAL 1222 501 43% 


