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Comunicação Interna nº 000/0000/Iniciais do setor (em letra de forma e sem espaços)

 

Santo André, XX de XXXXX de XXXX. 

 

À Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios  

Assunto: Análise de documentos para celebração de parceria. 

 

 

1.  Solicito análise da documentação enviada em anexo para celebração de Ajuste 

Individualizado para Gestão Administrativa e Financeira, nos termos da Resolução CPCo nº 03 

de 07/12/2016, com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), para 

desenvolvimento do projeto intitulado “Realização de Seletivas Brasileiras do IPT (International 

Physicists' Tournament) 2018 e 2019”. 

2.  A celebração dessa parceria é importante para a Universidade pois trata-se de uma 

competição internacional que tem dois caráteres extremamente relevantes: a solução de 

problemas através da aplicação do método científico e a transmissão do conhecimento gerado 

para a comunidade científica. Na competição de 2018, a equipe brasileira, composta por alunos 

da UFABC classificou-se em 3
o
 lugar na pontuação geral. Isso garantiu a uma equipe brasileira o 

direito de participar das finais em 2019. Com o objetivo de indicar a equipe que representará o 

Brasil, a equipe de 2018, com o apoio do CCNH promoverá as Seletivas Brasileiras. Além disso, 

trata-se de um evento que terá participação nacional; o evento possibilitará uma excelente 

oportunidade de integração de discentes, docentes e demais públicos da UFABC com seus pares 

de outras instituições brasileiras; e com o evento, a UFABC e a região terão destaque na mídia 

local e nacional. 

3.   Informo que o mérito da parceria e a participação dos docentes que constam no 

plano de trabalho foram aprovados na 8ª sessão ordinária do ConsCCNH, realizada em 

24/09/2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

[Signatário - nome com iniciais maiúsculas, em negrito] 

[Cargo/Função – com iniciais maiúsculas] 
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