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Ofício nº 80/2019 UNIPAMPA/GR

Bagé, 18 de fevereiro de 2019.

 

Ao Senhor
Professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
 

Assunto: Solicitação de informações sobre instrumentos de convênios firmados entre a
Universidade e a Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do RS - Fapergs

 

Prezado Senhor, 

 

Ao cumprimentá-lo, em atenção à solicitação de informações referente à celebração
de convênios desta Universidade com fundações de apoio, cumpre apresentar resposta encaminhada
pela Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura (PROPLAN),  por meio do O cio nº
08/2019/PROPLAN-PR/UNIPAMPA,  o qual informa que a ins tuição não possui, até a presente data,
relacionamento com fundações de apoio. 

Importa, ainda, informar que os movimentos internos na UNIPAMPA remetem a este
cenário, ainda no ano de 2019, dependendo de outros fatores para a efetivação.

Espera-se ter atendido a consulta, e a Reitoria da UNIPAMPA permanece à  disposição
para qualquer esclarecimento adicional necessário.

 

Atenciosamente,

 

Magda Luiza Torres Barreto 

Chefe de Gabinete 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA LUIZA TORRES BARRETO, Chefe de Gabinete,
em 19/02/2019, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0023399 e o código CRC A15CE0AE.

Referência: Processo nº 23100.002802/2019-
40 SEI nº 0023399
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Ofício nº 8/2019/PROPLAN-PR/UNIPAMPA-UNIPAMPA

Ao
GABINETE DA REITORIA
 

  

Assunto: Pedido de informação

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23100.002802/2019-40.

  

    Acusamos o recebimento de solicitação de informações (em anexo) acerca do relacionamento
desta instituição com Fundações de Apoio, enviada pelo Prof. Henrique Duque de Miranda
Chaves Filho, que atua na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF.

   Para que seja enviada resposta ao requerente manifestamos que em relação as informações
requeridas a instituição não possui, até a presente data, relacionamento com fundações de apoio.

   Importa ainda informar que os movimentos internos na UNIPAMPA, remetem a este cenário,
ainda no ano de 2019, porém, dependerão de outros fatores, internos e externos, a efetivação
deste nova realidade.

   Continuamos à disposição para demais informações.

 

   Respeitosamente,

  

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIS HAMILTON TARRAGO PEREIRA JUNIOR, Pró-
Reitor(a), em 12/02/2019, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0020613 e o código CRC C8C9EC3C.
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Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23100.002802/2019-40 SEI nº 0020613
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