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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

OFÍCIO Nº 1168 / 2020 - NETEL/DI (11.01.23.01) 

Nº do Protocolo: 23006.006076/2020-46
Santo André-SP, 20 de julho de 2020.

Ao Senhor

Paris Yeros

Professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da
UFABC

Alameda da Universidade, s/n - Bloco Delta - Sala 337

CEP: 09.606-045 - São Bernardo do Campo - SP

Assunto: Carta de apoio ao projeto Dialogue series: spectres of crisis, rays of
hope

Senhor Professor,

1. O Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas - NETEL, da Universidade
Federal do ABC vem manifestar o seu apoio ao projeto Dialogue series: spectres of
crisis, rays of hope, cuja abertura tem início com o webinar Pandemic Shock,
Economic Crises and Socialist Alternatives, com moderação do Prof. Paris Yeros
(UFABC) em parceria com os professores Prabhat Patnaik (Jawaharlal Nehru
University) e Lyn Ossome (Makerere University), promovido pela Agrarian South
Network.

2. 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.

3. A realização deste projeto propicia o desenvolvimento dos objetivos institucionais
da UFABC pelas razões abaixo elencadas:

a) Está relacionado às áreas estratégicas e tendências internacionais das
universidades em relação ao desenvolvimento científico, tecnológico e social;

b) Apresenta aspectos de inovação, interdisciplinaridade e fortalecimento da
excelência acadêmica;

c) Pela relevância temática do debate proposto, no contexto da crise econômica
mundial e da pandemia do COVID-19, em especial pelos objetivos propostos da
discussão intelectual com o intuito de fortalecimento solidário entre os
movimentos sociais e instituições acadêmicas.

4. Manifestamos o apoio institucional e nos colocamos à disposição para a
cooperação nas seguintes atividades:

a) Atividades de apoio à viabilização e acessibilidade linguísticas;

b) Atividades de apoio à divulgação dos webinars e ações do programa.
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Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 20/07/2020 21:12 ) 
ANDRE LUIZ BRANDAO 

PRESIDENTE - TITULAR (Titular) 
CMCC (11.01.11) 

Matrícula: 2127195 
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