Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Paraná
Paraná, 25 de junho de 2013

Ao Senhor Diretor do Setor de Tecnologia
da Universidade Federal do Paraná,
Estimado Marcos Antonio Marino
Prezado Senhor:
Tenho a satisfação de entrar em contato com o senhor e por seu intermédio, aos membros da sua
comunidade educativa, com o fim de informar-lhe sobre a REGATA SOLAR BICENTENARIO - Cidade de Paraná - que
terá lugar em Paraná, Entre Ríos (Argentina), desde o dia 6 a 8 de dezembro de 2013 e que constitui um novo encontro
para difundir o uso de energias alternativas.
Este acontecimento esportivo acadêmico tecnológico é organizado por esta Regional no marco de
uma dupla comemoração: o quinquagésimo aniversário da presença da Universidad Tecnológica Nacional no país e o
bicentenário da elevação da cidade de Paraná à categoria de vila, e tem como principais objetivos: a irmandade das
universidades, a sadia competição e a estimulação do desenvolvimento tecnológico na área de energias renováveis.
A Regata consiste em uma série de atividades, focadas na utilização da luz solar como fonte de energia,
aplicada a embarcações de curto alcance. A atividade principal é uma competição demonstrativa entre as embarcações
participantes -que representam a universidades internacionais- que se complementará com a presença de “stands”
relacionados com a temática, tanto educacionais como comerciais; e exposições sobre energias alternativas.
Peco-lhe que, de considerá-lo possível, a universidade à que pertence remita, por seu intermédio, uma
carta de apoio à realização de este evento ao qual fica convidada uma vez que seja oficializado; também poderão
encontrar mais informação no site (http://www.frp.utn.edu.ar/regatasolar/). Dita informação será atualizada
periodicamente até o dia do lançamento oficial da Regata, conforme às consultas e sugestões dos interessados.
Por último, e em nome da Facultad Regional Paraná, considero de inestimável interesse o contato
entre nossas universidades visando a realização de estas jornadas , já que posso afirmar que enriquecerão a formação
de todos aqueles que se somem a participar.
No aguardo de uma resposta, despeço-me atenciosamente.

GRUPO
RSPL

Eng. Omar Enrique Berardi
Decano de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Paraná
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