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Lucas Mello <cantacantos@gmail.com>

Fwd: RES: minuta de acordo de cooperação CEFET-MG.
1 mensagem
Patricia Patricio <patriciapatricio@des.cefetmg.br>
Para: lucas Mello <lucasmello@cefetmg.br>

19 de julho de 2019 16:14

Begin forwarded message:
From: Jose Eduardo Pereira da Silva <joseeduardo.silva@energisa.com.br>
Subject: RES: minuta de acordo de cooperação CEFET-MG.
Date: 19 July 2019 13:31:51 GMT-3
To: Patricia Patricio <patriciapatricio@des.cefetmg.br>
Cc: patterson Patricio <pattersonpatricio@gmail.com>
Patrícia boa tarde,
Neste momento, não há possibilidade de utilização desta minuta por conta da extrapolação do prazo para início do
projeto e a necessidade urgente que temos de já darmos andamento nas atividades (anseio da presidência da
Energisa Minas Gerais).
Já irei encaminhar essa minuta que você me enviou para o nosso setor jurídico para que eles avaliem para os
próximos projetos de P&D, mas já adianto que, muito provavelmente, a Energisa irá pleitear modificações
(ausência de diversas clausulas importantes para a empresa).
Att,

Energisa Distribuidora
José Eduardo Pereira da Silva
Anl Inovacao III - C- GERENCIA DE INOVACAO
e-mail: joseeduardo.silva@energisa.com.br | tel: (32) 3429-6305
Esta mensagem contém informação confidencial. Se você a recebeu por engano, não divulgue ou copie seu
conteúdo. Por favor, avise ao remetente imediatamente e apague-a do computador.
Privileged and confidential. If this message has been received by mistake, do not disclose or copy its contents.
Please notify sender and delete immediately.
Antes de enviar uma mensagem, faça essas reflexões: todos os destinatários e copiados precisam mesmo recebêla? O assunto está descrito de forma clara e consistente? O retorno esperado do interlocutor e os prazos
envolvidos estão descritos de forma clara e direta? Vai agendar uma reunião? Somente os essenciais para a
reunião foram envolvidos? O tema, o agendamento e os objetivos estão claros para todos? As orientações para
contato e acesso foram fornecidas? Gestão do tempo: faça sua parte e contribua com seus parceiros e colegas
para um dia a dia mais eficiente.
-----Mensagem original----De: Patricia Patricio [mailto:patriciapatricio@des.cefetmg.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de julho de 2019 12:33
Para: Jose Eduardo Pereira da Silva <joseeduardo.silva@energisa.com.br>
Cc: patterson Patricio <pattersonpatricio@gmail.com>

22/07/2019 16:15
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Assunto: minuta de acordo de cooperação CEFET-MG.
Prezado José Eduardo,
O setor responsável pela elaboração das Minutas de Convênios e Contratos do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-MG, solicitou a análise do documento anexo, pelo setor jurídico da Energisa,
visando utilização do mesmo para preparação do Contrato que celebrará a parceria das Instituições supracitadas
em relação ao Projeto intitulado "Desenvolvimento de dispositivo químico com marcador químico para corte de
fornecimento de energia a baixo custo: Spiderman".
Certa de Contar com sua compreensão agradeço.
Patrícia Patricio.
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