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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO




Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo - 29075-910 - Vitória - ES - Brasil
Tel.: 55-27-4009 2439 / 4009 2434 – proreitor.prppg@ufes.br" proreitor.prppg@ufes.br - www.prppg.ufes.br


Vitória, __ de ______ de 20___.

Ao Senhor
[Nome]
Coordenador Geral de Cooperação Internacional
CGCI/CAPES/MEC – Ministério da Educação – Anexos I e II – 2o andar
Caixa Postal 365
70359-970 Brasília - DF


Assunto: Programa CAPES/MES-CUBA.


Senhor Coordenador,

	A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) manifesta seu apoio ao projeto “____________________________”, coordenado pelos professores __________________ e __________________ em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) junto ao Programa CAPES/MES-CUBA.
	O papel que a UFES desempenha no desenvolvimento do Espírito Santo é claro e inequívoco. Esse papel inclui tanto a formação de recursos humanos em cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu, quanto a pesquisa em parceria com o poder público e a sociedade civil.
	A formação de docentes da UFES contribuirá de forma significativa para o estudo, a compreensão e a solução dos problemas que o estado enfrenta, tanto de forma direta, por meio da pesquisa e da extensão universitárias, como por meio da formação de mão de obra em nível de graduação e de pós-graduação.
	A UFES está confiante no aprimoramento curricular derivado do intercâmbio e da colaboração docente e vislumbra nesse projeto oportunidade para imersão acadêmica e cultural.
	A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação externa, portanto, total apoio à concessão dessa solicitação, pelo fato de o projeto proposto estar intimamente ligado ao foco para a pesquisa preconizado nesta Universidade e pelo fato de os professores já haverem demonstrado na instituição seu interesse e entusiasmo pela pesquisa em conjunto com a Universidade de Havana.


Atenciosamente,



Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação


