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COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2019/COGRAD-RC/RC/UFG

Processo nº 23070.021104/2019-48
Catalão, 28 de junho de 2019.

 
Aos Chefes de Unidades, Coordenadores de Curso de Graduação e Pós-Graduação da
Regional Catalão - UFG

  

Assunto: Retificação da informação do período de solicitação de salas  para o 2º semestre
de 2019

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23070.021104/2019-48.

Prezados,
 

1. A Coordenação de Graduação da Regional Catalão (COGRAD/RC) informa
que o Sistema de Distribuição de Salas (SiDS) será liberado para que sejam
feitas as solicitações de salas de aula para o 2º semestre de 2019, conforme
cronograma estabelecido abaixo:

DATA ESPECIFICAÇÃO
01/07/2019 a
24/07/2019 Período de solicitações de salas para o 2º semestre/2019

25/07/2019 a
31/07/2019 Período das distribuições feitas pela COGRAD
01/08/2019 a
05/08/2019 Período para conferência e ajustes
06/08/2019 a
07/08/2019 Finalização do processo de distribuição

09/08/2019 Data prevista para publicação da distribuição de salas no site da
COGRAD

 
2. As reservas para disciplinas de pós-graduação lato sensu e stricto
sensu deverão ser feitas, juntamente com as disciplinas da graduação, criando uma
turma no SIDS como o nome Pós-graduação Lato Sensu e Stricto sensu e
inserindo todas as especializações e mestrados e/ou doutorados que estão
vinculadas ao curso.
3. Aos que necessitam de salas de aula do primeiro piso
(necessidade especial para alunos e/ou professores), por gentileza,
sinalizar na hora de inseri-las no sistema. Não serão aceitas outras formas
de solicitações, somente pelo SiDS.
4. A partir do dia 19/07/2018 todas as reservas SEMESTRAIS de sala para o
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1º semestre de 2019 serão canceladas, e caso algum curso necessite de sala
durante o período de recesso (19/07/2019 a 11/07/2019) para disciplinas de verão ou
qualquer outra demanda, este deve solicitar via formulário a ser disponibilizado no
site https://cograd.catalao.ufg.br/.

 

Atenciosamente, 
Fernanda Ferreira Belo

Coordenadora de Graduação 
Francisco Vieira dos Santos
Responsável Técnico - SiDS

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Ferreira Belo,
Coordenadora de Graduação, em 01/07/2019, às 15:59, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Francisco Vieira Dos Santos,
Secretário Executivo, em 01/07/2019, às 16:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0738673 e o código CRC F9F4A96E.

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Bloco Administrativo - Bairro Setor Universitário -
Telefone: (64) 3441-5346

CEP 75704-020 Catalão/GO - https://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23070.021104/2019-48 SEI nº 0738673
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