Carta convite por Termo de responsabilidade

Prezados,
A Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul
(FETECMS) estará realizando sua nona (9ª) edição neste ano de 2019, entre os dias
22/07/2019 e 27/07/2019! Com isso em mente, gostaríamos de convida-los a dar
premiações a algum (uns) de nossos projetos participantes. A FETECMS abrange as
diversas regiões do Brasil, bem como os estudantes entre o 4º e 9º ano do ensino
fundamental, 1º e 3° ano do ensino médio e também do técnico; acontece desde 2011 na
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com a participação já
firmada de centenas de instituições, promovendo um espaço para os estudantes do ensino
básico e técnico apresentarem seus projetos científicos. Em todos os anos, nos
organizamos para conseguir premiar projetos com bolsas, credenciais para outras feiras
brasileiras, expedições cientificas, visitas técnicas e outros diversos prêmios com o
objetivo de promover a experimentação desses estudantes e professores e assim incitá-los
a continuar com suas pesquisas. Este ano, receberemos 250 projetos espalhados entre as
áreas:
i.

Ciências Exatas e da Terra;

ii.

Engenharias;

iii.

Ciências Biológicas;

iv.

Ciências da Saúde;

v.

Ciências Agrárias;

vi.

Ciências Sociais e Aplicadas;

vii.

Ciências Humanas e;

viii.

Linguística, Letras e Artes;

Durante a feira, centenas de professores são convidados como voluntários para
avaliar cada destes projetos e assim ranqueá-los para que consigam desfrutar de nossas
premiações. Por isso, é com muito apreço que escrevemos a vocês. Como evento em prol
do desenvolvimento das ciências e da iniciação científica no ensino básico e técnico,
queremos convidar vocês a pensarmos juntos em alguma premiação que realize nosso
objetivo e também cuide que as instituições parceiras apareçam na feira como apoiadora
da iniciação científica.

Caso se interessem, pedimos que entrem em contato conosco. Estaremos
disponíveis através do e-mail: fetecms@gmail.com, e também através do contato
disponibilizado ao fim deste documento. Esclarecemos que este documento se faz como
carta convite e também como termo de responsabilidade sobre as premiações que
pretenderem (esperamos) realizar. Por isso, pedimos que assinem este documento para
firmar nosso compromisso, após, é claro, acertamos os detalhes necessários para tanto.
Reforçamos que para boa realização desta tarefa, o contato direto conosco e o devido
preenchimento do formulário que será disponibilizado se fazem fundamentais.
Estamos ansiosos por nossas parcerias!

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Documento emitido no dia 15/04/2019.

Feito o contato e os esclarecimentos, ciente da responsabilidade em nos comprometer
pela premiação para FETECMS, eu,

,

em nome da (o)
no dia

assino
:

X
Att. Organização FETECMS,
Allison Vicente Xavier Gonzalez
Graduando de Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de
Campo Grande, MS. Participa como integrante da comissão organizadora da FETECMS
desde 2018. Contato através do e-mail: est.allisonvicente@gmail.com ou pelo whatsapp,
no número: (67) 991.938.196.

