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MODELO DE OFÍCIO DE APOIO INSTITUCIONAL À PROPOSTA

OFÍCIO Nº
Local, data.

Ao Senhor
Tomás Dias Sant'Ana
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica
Ministério da Educação

Assunto: Edital de Chamamento Público Setec nº 88/2022 - Apoio a projetos de iniciação
tecnológica com foco no ensino de programação, robó=ca e cultura maker. 

              Senhor Secretário,

           Cumprimentando-o cordialmente, informo que a proposta de projeto apresentada
pelo(a) [nome do professor(a) orientador(a)] ao Edital de Chamamento Público Setec nº
88/2022 - Apoio a projetos de iniciação tecnológica com foco no ensino de programação,
robó=ca e cultura maker conta com o apoio ins=tucional deste(a) [nome da unidade de
ensino a que o professor está vinculado (campus + ins=tuição ou escola técnica vinculada
+ universidade)] para a sua execução.

            Informo  ainda  ter  ciência  e  me  comprometo  quanto  ao  atendimento  das
seguintes condições necessárias ao desenvolvimento da referida proposta de projeto:

a) prover as condições necessárias ao desenvolvimento da proposta;

b) disponibilização  de  espaços  Esicos  adequados  ao  desenvolvimento  das
a=vidades de iniciação tecnológica;

c) disponibilização de equipamentos e insumos que poderão ser u=lizados na
execução  do  projeto  de  maneira  complementar  aos  itens  solicitados  neste



edital;

d) previsão de carga horária compaFvel da equipe executora dos projetos;

e) subsídio a eventuais outras despesas que se façam necessárias à execução
das a=vidades de iniciação tecnológica, como despesas adicionais com material
de consumo, diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros
(pessoa Esica e pessoa jurídica),  despesas com instalação de equipamentos,
despesas de suporte operacional e uso de equipamentos e so�wares;

f) registrar  os  estudantes  par=cipantes  em  ação(ões)  de  extensão,
devidamente ins=tucionalizada(s);

g) provimento das cer=ficações aos estudantes beneficiários e das equipes de
execução das a=vidades de iniciação tecnológica; e

h) o  detalhamento dos itens  relacionados às contrapar=das das  ins=tuições
proponentes deverá constar nas respec=vas propostas subme=das.

Atenciosamente,

Assinatura do dirigente da unidade de ensino a que o professor está vinculado

Documento assinado eletronicamente por Tomas Dias Sant Ana, Secretário(a), em 19/08/2022,
às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

A auten=cidade deste documento pode ser conferida no site hKp://sei.mec.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3485062 e o código CRC 753CEDBA.
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