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Ofício 009/2011- IFRN/DG/CAL/PELC

A sua senhoria, a senhora

Natal, 11 de março de 2011

Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer
Programa Esporte e Lazer da Cidade
SAN QD 03 BL "A" 1 Q Andar Sala 1268 - Ed. Núcleo dos Transportes - DNIT
Brasília-DF CEP70.040-902

Assunto: Solicitação de Formador para Módulo Introdutório

lima. Sra. Rejane Penna Rodrigues

Considerando a realização do Módulo Introdutório do Programa Esporte e Lazer-

PELC/IFRN todas as idades, descentralização orçamentária dez/2010; realizada através de
recursos orçamentário do próprio Ministério do Esporte, vimos solicitar o envio de um
formador para o desenvolvimento desta mencionada ação.

Considerando que o orçamento financeiro somente foi enviado no final do ano
passado, portanto, não sendo possível realizar o empenho do recurso destinado a aquisição
das passagens;

Considerando que em decorrência do fato mencionado acima, quem irá assumir os
custos das passagens será a própria instituição;

Considerando que a instituição somente dispõe de recurso financeiro para aquisição
de passagens Recife/Natal/Recife;

Solicitamos que o formador indicado seja da cidade de Recife/PE. Haja vista a
impossibilidade de aquisição de passagens de outra localidade.

http://www.ifrn.edu.br/-


'-



A formação será do módulo introdutório, PELCtodas as idades, com agendamento já
confirmado com as entidades atendidas pelo convênio para o período de 06 à 09 de abril do
corrente ano; no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h. Totalizando 32 horas de formação.

A formação terá a participação de 36 (trinta e seis) agentes sociais de esporte e lazer

dos municípios de Messias Targino, Parelhas, São Tomé, Lagoa de Velhos, Ipanguaçu, Serra

Negra do Norte e São Miguel do Gostoso.

A formação será realizada no Campus Cidade Alta do Instituto Federal do Rio Grande
do Norte, situado a Avenida Rio Branco, 743, Cidade alta, Natal.

Informamos que o referido programa se enquadra na orientação da SNDELjUFMG de

realizar a formação do módulo introdutório nos 2 (dois) primeiros meses de vigência.

Indicamos a coordenadora geral do PELCjlFRN Lucyana Kelly Silva da Costa, e-mail:

lucyanakm@yahoo.com.br tel. (84)4005.0964, para mais informações e orientações
necessárias a realização do pleito.

Atenciosamente,

Lerson Fernand
Diretor do Camp
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