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PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1. Informes Gerais 

- Ampliação do número de bolsas monitoria para o ano de 2013:101 bolsas
- Estamos programando a abertura de um novo edital para estagiários a ser lançado, provavelmente,
no dia 15 de abril de 2013, diferentemente de Goiânia que está fazendo via Centro de Seleção, ana-
lisando apenas a média global.
- A frequência das bolsas de estágio e monitoria é de responsabilidade do aluno.
- Somente serão ofertadas disciplinas de verão em casos especiais de alunos que estão concluindo.
- O coordenador de cada curso deve enviar um memorando solicitando as devidas mudanças no
PPC para se adequarem ao novo RGCG.
-Foi aprovado um novo edital depois das matrículas, que acontecerá nos dias 21 e 22 de março, para
preenchimento de vagas remanescentes do SISU e do vestibular que utilizará a nota do ENEM, o
edital terá a duração de apenas uma semana.
- Falta de divulgação da UFG no país e na região do sudoeste goiano, é o grande problema do não
preenchimento das vagas disponíveis.

2. Procedimentos para encaminhamentos diversos ao RH – Simone Carmo Rezende
- O acordo interno de férias não precisa ser encaminhado para o RH, porém se for férias em período
letivo é preciso encaminhar com a ciência do coordenador e/ou do diretor.

3. Orientações para aquisição de material informacional (Biblioteca) – Anne Oliveira
- Os professores devem fazer as listas de livros a serem adquiridos.
- A data para o envio dos pedidos é até dia 19 de abril. 
- Se a coordenação possuir interesse em pedir recursos estrangeiros devem mandar os percentuais
até dia 8 de março.

4. Atribuições de Coordenadores e Secretários de Curso
- Os coordenadores devem se atentar quanto à suas assinaturas eletrônicas e sobre as funções dos
secretários.

5. Planejamento 2013
- Os coordenadores devem enviar sugestões para a realização do planejamento do primeiro semestre
até o dia 21 de março.

6. SiDS
-As disciplinas devem ser cadastradas no SIDS até o dia 21 de março.


