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Ofício circ. 03/2020   Porto Alegre, 10 de março de 2020. 

 

 

Prezado(a) Senhor(a)   Assunto: Anuidade 2020 

 

   

  Neste ano de 2020 a AESUFOPE celebra seus 50 anos de trabalho em prol 

da causa da Formação de Professores no Estado do Rio Grande do Sul. Associação foi 

fundada em janeiro de 1970, congregando as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, de 

Caxias do Sul, de Ijuí, Imaculada Conceição de Santa Maria, de Passo Fundo, da 

Pontifícias Universidade Católica do RS - PUC/RS com sede em Porto Alegre, de São 

Leopoldo e de Uruguaiana, integrantes do PLANO DE FORMAÇÃO POLIVALENTE DO 

1° CICLO, iniciado no Rio Grande do Sul em junho de 1967, com patrocínio da Fundação 

Ford.   

 

Com a reconstituição e análise do processo histórico da Associação das Escolas 

Superiores para a Formação Docente - AESUFOPE/RS desde 1970, percebemos o 

fortalecimento e/ou redefinição dos rumos desta Associação, consolidando, assim, a 

articulação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) Associadas para o enfrentamento 

qualificado da Formação Inicial e Continuada de Professores.  

 

Para darmos continuidade ao nosso trabalho, em conjunto com vossa Instituição de 

Ensino Superior, focando nossas ações e reflexões em torno da qualidade da formação 

docente e a importância de políticas públicas para esta demanda nacional, a Diretoria da 

gestão 2018–2020, solicita a habitual contribuição da IES com os mesmos valores dos anos 

anteriores: 
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  - Universidades:  R$ 1.000,00 (hum mil reais); 

  - Institutos Federais: R$ 750.00 (setecentos e cinquenta reais); 

  - Centros Universitários e Faculdades: R$ 500.00 (Quinhentos reais). 

      

Estamos solicitando que as IES façam a contribuição até o mês de agosto de 2020. 

Quanto à forma de pagamento solicita-se que seja depositado no BANRISUL – Ag. 0257 – 

conta de n.º 06.557062.0-4 – ASSOC. DE ESC. S. FORM. DE PROF. ENSINO. Como não 

emitimos doc, pode-se realizar depósito eletrônico ou similar que lhes propiciará o 

comprovante necessário (ou solicitem recibo que remeteremos). A AESUFOPE está 

cadastrada com o CNPJ n.º 93011385/0001-73. Pede-se que, após efetuado o pagamento, 

seja remetido à AESUFOPE através do e-mail  aesufope@yahoo.com.br aos cuidados do 

Tesoureiro da AESUFOPE. 

  O pagamento desta anuidade é fundamental para que nossa entidade possa 

dar continuidade a sua história de trabalho em todas frentes necessárias e possíveis em 

defesa das IES que atuam na Formação Inicial e Continuada de Professores.   

  Certos da habitual colaboração,  

   

     Atenciosamente, 

 

      

Margareth Fadanelli Simionato 

Presidente AESUFOPE  
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