
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

OFÍCIO Nº 1741/2020 - NETEL/DI (11.01.23.01) 

 23006.013191/2020-77Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 16 de Outubro de 2020

 (Assinado digitalmente em 16/10/2020 13:09 )
ANDRE LUIZ BRANDAO

COORDENADOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

NETEL (11.01.23)

Matrícula: 2127195

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttp://sig.ufabc.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1741 2020 OFÍCIO 16/10/2020 ff92959f35

http://sig.ufabc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


 

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;  

 
 

______________________ 
André Luiz Brandão  

Coordenador do Netel 
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