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Timóteo, 15 de março de 2019.
À Fundação Aperam
A/C Sra. Flávia Soares
Prezada Flávia,
Boa tarde!
Para formalizarmos a parceria na realização da 2º LITE (Jornada de Linguagens, Tecnologia e Ensino),
organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Engenharia Didática (GEPED) do CEFET-MG - Campus
de Timóteo, precisamos adotar alguns procedimentos previstos em Portaria interna da instituição (Portaria
DIR-364/18, disponível em <http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2018/05/PORTARIADIR-364.18.pdf>.).
Dessa forma, peço a gentileza de confirmar, por meio de resposta a este e-mail, a manifestação do interesse
da Fundação Aperam em firmar a referida parceria, a partir da qual caberá a esta Fundação:
1 – Aquisição de passagens áereas e translados para palestrante da conferência de abertura;
2 – Cessão das dependências da Fundação Aperam para realização da abertura do evento no dia 05/07 e
do encerramento no dia 06/07;
3 – Apoio na divulgação e contato com as redes de ensino municipal e estadual;
4 - Confecção de 03 banners e 300 panfletos de divulgação;
5 - Coquetel no dia da abertura (a confirmar).
Observação: Destacamos que os itens acima foram solicitados em conversa prévia e poderão, portanto,ser
atendidos total ou parcialmente mediante as condições da Fundação Aperam que se manifestará em
resposta.
Atenciosamente,
Profa. Cláudia Mara de Souza
Comissão organizadora da 2ª Lite
Língua Portuguesa - Departamento de Formação Geral
GEPED - Grupo de Estudos e Pesquisa em Engenharia Didática
CEFET-MG / Unidade de Timóteo
-Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.
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Prezada profª Cláudia, boa tarde!
A Fundação Aperam Acesita estará arcando com as despesas dos itens relacionados abaixo:

1 – Aquisição de passagens áereas e translados para palestrante da conferência de abertura;
2 – Cessão das dependências da Fundação Aperam para realização da abertura do evento no dia
05/07 e do encerramento no dia 06/07;
3 – Apoio na divulgação e contato com as redes de ensino municipal e estadual;
Certa de sua compreensão.
Atenciosamente,
Flávia Souza Silva Soares | Coordenadora de Projetos

Fundação Aperam Acesita
RHF - Educação
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This email (including any attachments) is confidential and intended solely for the exclusive use of its intended recipient(s). If you are not the intended
recipient(s) you should not read, forward, disclose or disseminate this message (including any attachments) in any form to another person, use it for any
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The personal data due to your contact with Aperam will be treated for the legitimate interest of the company. They may be used by other companies of
the Aperam group within the limits of the applicable GDPR provisions. To know your rights please check our Privacy Policy for third party or contact the
Data Protection Officer at dataprotection@aperam.com.
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