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Senhor Diretor: 

 

 

Com o intuito de finalizarmos o projeto de solicitação de recursos financeiros 
junto à Caixa Econômica Federal – CEF, destinados ao patrocínio anual de eventos nesta Instituição 

para o ano acadêmico de 2016, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de oficializar a indicação 
dos eventos e respectivos períodos de realização que farão parte desta proposta, endereçando a 
listagem a esta Pró-reitoria para as providências de praxe. 

Aguardamos sua manifestação até a data de 1º/04/2016, para fazer constar da 
proposta de patrocínio de eventos UEM/CEF-2016. 

Informamos que, conforme estabelecido na Resolução nº 020/2015-CEP, o ano 
letivo acadêmico de 2016 será de 11/04/2016 a 18/01/2017, dessa forma, os eventos poderão 
ocorrer dentro deste período. 

Lembramos ainda que a CEF somente repassará recursos para tais fins através da 
referida proposta. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

              Maria Helena Ambrosio Dias, 

          Pró-Reitora de Administração. 

 
 
 
Ao 
Prof. Nilmen Salles 
Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CSA 
Campus Universitário 
NESTA
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Ofício nº 001/2016-PAD                                                    Maringá,  15 de março de 2016. 
 
 
 
 
Senhora Diretora: 

 

 

Com o intuito de finalizarmos o projeto de solicitação de recursos financeiros 
junto à Caixa Econômica Federal – CEF, destinados ao patrocínio anual de eventos nesta Instituição 

para o ano acadêmico de 2016, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de oficializar a indicação 
dos eventos e respectivos períodos de realização que farão parte desta proposta, endereçando a 
listagem a esta Pró-reitoria para as providências de praxe. 

Aguardamos sua manifestação até a data de 1º/04/2016, para fazer constar da 
proposta de patrocínio de eventos UEM/CEF-2016. 

Informamos que, conforme estabelecido na Resolução nº 020/2015-CEP, o ano 
letivo acadêmico de 2016 será de 11/04/2016 a 18/01/2017, dessa forma, os eventos poderão 
ocorrer dentro deste período. 

Lembramos ainda que a CEF somente repassará recursos para tais fins através da 
referida proposta. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

              Maria Helena Ambrosio Dias, 

          Pró-Reitora de Administração. 

 
 
 
À 
Profª. Drª. Nerli Nonato Ribeiro Mori 
Diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCH 
Campus Universitário 
NESTA
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Ofício nº 001/2016-PAD                                                    Maringá,  15 de março de 2016. 
 
 
 
 
Senhor Diretor: 

 

 

Com o intuito de finalizarmos o projeto de solicitação de recursos financeiros 
junto à Caixa Econômica Federal – CEF, destinados ao patrocínio anual de eventos nesta Instituição 

para o ano acadêmico de 2016, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de oficializar a indicação 
dos eventos e respectivos períodos de realização que farão parte desta proposta, endereçando a 
listagem a esta Pró-reitoria para as providências de praxe. 

Aguardamos sua manifestação até a data de 1º/04/2016, para fazer constar da 
proposta de patrocínio de eventos UEM/CEF-2016. 

Informamos que, conforme estabelecido na Resolução nº 020/2015-CEP, o ano 
letivo acadêmico de 2016 será de 11/04/2016 a 18/01/2017, dessa forma, os eventos poderão 
ocorrer dentro deste período. 

Lembramos ainda que a CEF somente repassará recursos para tais fins através da 
referida proposta. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

              Maria Helena Ambrosio Dias, 

          Pró-Reitora de Administração. 

 
 
 
Ao 
Prof. Dr. Cícero Lopes Frota 
Diretor do Centro de Ciências Exatas - CCE 
Campus Universitário 
NESTA
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Ofício nº 001/2016-PAD                                                    Maringá,  15 de março de 2016. 
 
 
 
 
Senhora Diretora: 

 

 

Com o intuito de finalizarmos o projeto de solicitação de recursos financeiros 
junto à Caixa Econômica Federal – CEF, destinados ao patrocínio anual de eventos nesta Instituição 

para o ano acadêmico de 2016, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de oficializar a indicação 
dos eventos e respectivos períodos de realização que farão parte desta proposta, endereçando a 
listagem a esta Pró-reitoria para as providências de praxe. 

Aguardamos sua manifestação até a data de 1º/04/2016, para fazer constar da 
proposta de patrocínio de eventos UEM/CEF-2016. 

Informamos que, conforme estabelecido na Resolução nº 020/2015-CEP, o ano 
letivo acadêmico de 2016 será de 11/04/2016 a 18/01/2017, dessa forma, os eventos poderão 
ocorrer dentro deste período. 

Lembramos ainda que a CEF somente repassará recursos para tais fins através da 
referida proposta. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

              Maria Helena Ambrosio Dias, 

          Pró-Reitora de Administração. 

 
 
 
À 
Profª. Drª.Terezinha Inez Estivalet Svidzinski 
Diretora do Centro de Ciências da Saúde - CCS 
Campus Universitário 
NESTA
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Ofício nº 001/2016-PAD                                                    Maringá,  15 de março de 2016. 
 
 
 
 
Senhor Diretor: 

 

 

Com o intuito de finalizarmos o projeto de solicitação de recursos financeiros 
junto à Caixa Econômica Federal – CEF, destinados ao patrocínio anual de eventos nesta Instituição 

para o ano acadêmico de 2016, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de oficializar a indicação 
dos eventos e respectivos períodos de realização que farão parte desta proposta, endereçando a 
listagem a esta Pró-reitoria para as providências de praxe. 

Aguardamos sua manifestação até a data de 1º/04/2016, para fazer constar da 
proposta de patrocínio de eventos UEM/CEF-2016. 

Informamos que, conforme estabelecido na Resolução nº 020/2015-CEP, o ano 
letivo acadêmico de 2016 será de 11/04/2016 a 18/01/2017, dessa forma, os eventos poderão 
ocorrer dentro deste período. 

Lembramos ainda que a CEF somente repassará recursos para tais fins através da 
referida proposta. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

              Maria Helena Ambrosio Dias, 

          Pró-Reitora de Administração. 

 
 
 
Ao 
Prof. Dr. Luiz Carlos Correa 
Diretor do Centro de Ciências Biológicas - CCB 
Campus Universitário 
NESTA
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Ofício nº 001/2016-PAD                                                    Maringá,  15 de março de 2016. 
 
 
 
 
Senhor Diretor: 

 

 

Com o intuito de finalizarmos o projeto de solicitação de recursos financeiros 
junto à Caixa Econômica Federal – CEF, destinados ao patrocínio anual de eventos nesta Instituição 

para o ano acadêmico de 2016, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de oficializar a indicação 
dos eventos e respectivos períodos de realização que farão parte desta proposta, endereçando a 
listagem a esta Pró-reitoria para as providências de praxe. 

Aguardamos sua manifestação até a data de 1º/04/2016, para fazer constar da 
proposta de patrocínio de eventos UEM/CEF-2016. 

Informamos que, conforme estabelecido na Resolução nº 020/2015-CEP, o ano 
letivo acadêmico de 2016 será de 11/04/2016 a 18/01/2017, dessa forma, os eventos poderão 
ocorrer dentro deste período. 

Lembramos ainda que a CEF somente repassará recursos para tais fins através da 
referida proposta. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

              Maria Helena Ambrosio Dias, 

          Pró-Reitora de Administração. 

 
 
 
Ao 
Prof. Dr. Ivanor Nunes do Prado 
Diretor do Centro de Ciências Agrárias - CCA 
Campus Universitário 
NESTA
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Ofício nº 001/2016-PAD                                                    Maringá,  15 de março de 2016. 
 
 
 
 
Senhor Diretor: 

 

 

Com o intuito de finalizarmos o projeto de solicitação de recursos financeiros 
junto à Caixa Econômica Federal – CEF, destinados ao patrocínio anual de eventos nesta Instituição 

para o ano acadêmico de 2016, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de oficializar a indicação 
dos eventos e respectivos períodos de realização que farão parte desta proposta, endereçando a 
listagem a esta Pró-reitoria para as providências de praxe. 

Aguardamos sua manifestação até a data de 1º/04/2016, para fazer constar da 
proposta de patrocínio de eventos UEM/CEF-2016. 

Informamos que, conforme estabelecido na Resolução nº 020/2015-CEP, o ano 
letivo acadêmico de 2016 será de 11/04/2016 a 18/01/2017, dessa forma, os eventos poderão 
ocorrer dentro deste período. 

Lembramos ainda que a CEF somente repassará recursos para tais fins através da 
referida proposta. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

              Maria Helena Ambrosio Dias, 

          Pró-Reitora de Administração. 

 
 
 
Ao 
Prof. Dr. Ricardo Dias Silva 
Diretor do Centro de Tecnologia - CTC 
Campus Universitário 
NESTA
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