
Os estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas têm: 

 Tem um Grupo no Zap: 

Link: Entre em contato com a coordenação ou peça para um colega que já esteja no grupo. 

Lá temos informativos e tira-dúvidas da Secretaria de Graduação. 

 O SEI – Sistema Integrado de Informação  

É um sistema você onde é possível fazer diversos peticionamentos não disponíveis no 
SIGAA. 

1º Acesso: insira seu o e-mail cadastrado no SIGAA. Após, clique em “Esqueci Minha 
Senha” e aguarde até que a senha chegue em seu e-mail. 

Acesso via Desk Top https://ufgvirtual.ufg.br/p/26252-sei-ufg 

ou Aplicativo para Smartphone. 

 

  

Formulários e Requerimentos: 

As solicitações de 2ª Chamada de prova passaram a ser feitas via Formulário Eletrônico. 
O Link está disponível no site geral do ICB, no site do curso e na descrição do grupo de 
WhatsApp. 

Demais solicitações, veja os formulários no site do CGA:  

https://cga.ufg.br/p/3139-formularios-e-requerimentos 

https://www.cga.ufg.br/n/117316-fluxograma-de-servicos 

 

Fique atento às novidades: 

Seja na Universidade, seja no futuro local de trabalho, você precisa conferir 
constantemente as regras/diretrizes sobre atividades e cronogramas/calendários. 

Onde achar: 

Site geral do ICB: https://www.icb.ufg.br 

Site do seu curso (No site geral do ICB, menu Ensino > Graduação) ou grupo do curso 
no WhatsApp. 



Regulamento Geral dos Cursos da UFG - RGCG 

Pode ser acessado pelo link: 

https://www.prograd.ufg.br/up/90/o/Resolucao_CEPEC_2017_1557.pdf 

  

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO - PPC 

No PPC consta a lista e as ementas de todas as disciplinas obrigatórias e optativas que 
você precisa para formar. 

Onde achar: Site do curso. 

Fique Ligad@ nas datas (Espaço das Profissões, CONPEEX, editais de iniciação 
científica, monitoria etc.) 

 

 Calendário da UFG: 

https://prograd.ufg.br/p/31578-calendario-academico-2020 

  Grandes Datas - Calendário Acadêmico 2020 

https://prograd.ufg.br/p/29370-calendario-academico-2020 

  Mobilidade Acadêmica - Brasil ou exterior: 

As informações são disponibilizadas via PROGRAD ou DRI (Diretoria de Relações 
Internacionais) 

https://prograd.ufg.br/p/7814-programa-de-mobilidade-estudantil 

https://dri.ufg.br/ 

 - Importante considerar as ementas/programas das disciplinas que quiserem cursar fora 
da UFG e apontem quais disciplinas de RI/UFG (com base no PPC) vão querer aproveitar 
(reconhecer como cursadas) quando retornarem da mobilidade. 

  

Outras informações, a gente atualiza aqui! 


