Curitiba, 16 de agosto de 2016.
Ofício nº 090/2016 – GAB -Campus de Curitiba I
Magnífico Reitor

Há décadas que os músicos da Banda da Polícia Militar são nossos acadêmicos.
Durante estes anos o Campus de Curitiba I - Embap vem incentivando a participação
destes na nossa Instituição. Não somente nos cursos de Graduação, mas também, na
Pós Graduação e como integrantes dos cursos de Extensão. Quando os mesmos
participam destes cursos eles também acabam fazendo parte dos nossos grupos
artísticos como Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica e Big Band. Algumas destas
apresentações acabam coincidindo com o horário de trabalho da Banda da Polícia
Militar e sempre, gentilmente, os integrantes são liberados para nos atender, ficando
dispensados do trabalho na Banda durante aquele momento. Ou seja, toda a
Corporação da Banda da Polícia Militar do Paraná é uma grande parceira.
Como retribuição, sempre demos aos membros da Banda da Polícia Militar, a isenção
da taxa de inscrição para o Vestibular. Agora, acreditamos que esta prática deve
acontecer de fato por ser a Polícia Militar parte integrante da Unespar.
Desta forma, vimos mui respeitosamente, solicitar a isenção da taxa de inscrição do
vestibular da Unespar de R$ 100,00 (cem reais), não só por toda a ajuda que a Banda
da Polícia Militar nos presta, mas também por serem agora parte de nossa
Universidade, e sem dúvida porque precisamos deste público musical em nossos
cursos no Campus de Curitiba I.
Encaminhamos anexo, Ofício nº 020/2016 da Banda de Música da Polícia Militar.
Desde já agradecemos a colaboração e pedimos deferimento ao pedido.
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