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Cultura [ProEC UFABC] <culturaufabc@gmail.com>

Re: Doação da obra do Thiago Toes 
1 mensagem

Maria do Carmo <maria.cardoso@ufabc.edu.br> 3 de dezembro de 2018 22:06
Para: Cultura - ProEC UFABC <cultura.proec@ufabc.edu.br>

Olá Gabriela,
 
Tudo bem, obrigada e com você?
 
Conforme solicitado, venho por meio desta manifestar o interesse da Coordenação do Sistema de
Bibliotecas na doação da pintura do artista Thiago Toes.
 
Nosso interesse se justifica no entendimento de que o acesso à obra na biblioteca vai ao encontro do
modelo de biblioteca defendido, qual seja, como espaço plural onde se fomenta a disseminação, a
apropriação e a construção do saber científico, cultural e artístico.
 
Agradecemos a gentileza e oportunidade.
 
Seguimos à disposição.
 
Abraços cordiais,
 
 

 
 
 
 
Em seg, 3 de dez de 2018 às 15:49, Cultura - ProEC UFABC <cultura.proec@ufabc.edu.br> escreveu: 

Olá Maria do Carmo!
 
Tudo bem? Espero que sim!
 
Escrevo para lhe pedir uma gentileza, se possível. 
 
Na próxima reunião do Comitê de Extensão e Cultura, no dia 05.12, vamos pedir a formalização da doação da
pintura do Thiago Toes à Biblioteca pelo período de 05 anos, prorrogáveis por mais 5 se houver interesse de
ambas as partes. 
 
Essa formalização é importante tanto para o artista quanto para a Biblioteca, que a partir dessa formalização, pode
justificar o pedido de orçamento para manutenção e limpeza da obra, se necessário.
 
No entanto, precisamos da manifestação oficial da Biblioteca quanto ao interesse por esta doação, o que poderia
ser feito respondendo a este e-mail, cuja resposta  será encaminhada ao CEC como parte da documentação que
pedirá a doação.
 
Agradeço desde já a atenção e gentileza, e me coloco à disposição para qualquer dúvida.
 
Um abraço,
Gabriela Maruno 
Produtora Cultural 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Universidade Federal do ABC 
Bloco B - 11º andar - Sala G
Telefones: (11) 4996 - 7922
proec.ufabc.edu.br
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