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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas - Netel

Ao Professor Dr. Sidney Jard da Silva
Universidade Federal do ABC - UFABC
Carta de Apoio ao projeto “Pós-Graduar: Escola Preparatória para a Pós-Graduação em
Humanidades”
Prezado(a) Prof. Sidney,
O Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas - NETEL, da Universidade Federal
do ABC vem manifestar o seu apoio ao projeto “Pós-Graduar: Escola Preparatória para a
Pós-Graduação em Humanidades”,em parceria com a UNAS Heliópolis, Rede Emancipa
e Laboratório de Justiça Territorial (LabJUTA), promovido pela Universidade Federal do
ABC.
Em consonância com os objetivos institucionais e à missão do Netel, em especial no
que se refere às propostas educacionais inovadoras e à integração de tecnologias de
informação e comunicação no âmbito do ensino, pesquisa e extensão universitária, nas
modalidades presenciais ou à distância, ressaltamos a pertinência deste projeto e
manifestamos nosso apoio institucional.
A realização deste projeto propicia o desenvolvimento dos objetivos institucionais da
UFABC pelas razões abaixo elencadas:
1. Ele está relacionado às áreas estratégicas e tendências internacionais das
universidades em relação ao desenvolvimento científico, tecnológico e social;
2. Apresenta aspectos de inclusão socioeconômica, inovação, interdisciplinaridade e
fortalecimento da excelência acadêmica;
3. Ele inclui a facilitação de caminhos para estudantes que busquem a entrada na
pós-graduação, por meio do reconhecimento das línguas como forma de
emancipação discursiva;
Manifestamos o apoio institucional e nos colocamos à disposição para a cooperação nas
seguintes atividades:
1. Direcionar a alocação de profissionais para as aulas de inglês para fins específicos;
2. Auxiliar na divulgação das atividades do programa por meio dos canais educativos;
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André Luiz Brandão
Coordenador do Netel
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