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Data: terça, 23 de abril de 2019 [17:35:33 -03]
De: Valter Leite <valter@ieee.org>
Para: Luciana de Sousa Lima <lucianalima@cefetmg.br>
Cc: Valter Junior de Souza Leite <valter@cefetmg.br>, dicv <dicv@adm.cefetmg.br>
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Luciana,
não há padrão desses documentos. Neste caso o cefet pode fazer a proposta como melhor convier ou
como tem sido feito
em outros projetos para ser apresentado à Gerdau.
Valter
____________________________________________
* Valter J. S. Leite
*
* valter@ieee.org
*
* CEFET-MG / Campus Divinópolis
* R. Álvares Azevedo, 400 - Bela Vista
* Divinópolis - MG - Brasil
* CEP: 35.503-822
*
* http://lattes.cnpq.br/6555805379309351
*
____________________________________________

Le mar. 23 avr. 2019 à 14:00, Luciana de Sousa Lima <lucianalima@cefetmg.br> a écrit :
Prezado professor,
Para compor o processo referente ao projeto "Pesquisa e Desenvolvimentode
Métodos Robotizados para o Endireitamento e Manipulação de Perfis
Metálicos em Linha de Laminação", acordo de cooperação a ser celebrado
entre o CEFET-MG e a GERDAU Usina Barão de Cocais, com a interveniência
da Fundação Cefetminas, solicitamos o envio da documentação abaixo
relacionada:
- Anexo I Plano de Trabalho (modelo da Gerdau) com o Item 1Identificação do objeto a ser executado devidamente preenchido (letra c);
- Normas da Gerdau no que se refere à prestação de contas, conforme
mencionado na Cláusula décima primeira da minuta de acordo de
cooperação;
- Acordo de confidencialidade da Gerdau, que deverá ser assinado pelas
partes no ato de assinatura do acordo de cooperação, conforme parágrafo
segundo da cláusula oitava.
Aguardamos o envio da documentação solicitada para darmos os demais
encaminhamentos ao processo.
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Att:.
Luciana Lima
-Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.
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