
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 47/2022/PRPG/UFG

Processo nº 23070.044159/2022-21

Goiânia, 17 de agosto de 2022.

Aos

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu/UFG

Assunto: Alteração no plano de trabalho de execução dos recursos PROAP - 2022. 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.044159/2022-21

Prezado(a) Coordenador(a)

1. Informamos  que  a  CAPES  autorizou  o  remanejamento  de  rubricas  no  Termo  de
Execução Descentralizada do PROAP, assim, a PROAD e a PRPG estabeleceram um cronograma para as
alterações dos Planos de Trabalho. 

2. Os PPG terão a possibilidade de adequar o plano de trabalho uma única vez, devendo
ser considerado os gastos já realizados,  e de acordo com o recurso atual disponível no Centro de
Custos.

3. Os  PPG deverão  encaminhar  à  PRPG,  processo via  SEI,  ( po:  “Administração Geral:
Comunicação Oficial’’) inserindo o novo Plano de Trabalho com as alterações nas rubricas referentes a
execução  do  PROAP,  tendo  por  referência  o  Plano  de  trabalho  padrão  bem  como  o  manual  de
u lização dos recursos PROAP  (documento SEI 1482846 ) e  jus fica va da necessidade da alteração
dos valores;

4. A data limite para solicitar adequação do Plano de Trabalho será até 02/09/2022.  Não
haverá  prorrogação  de  prazo  após  esta  data,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  cumprimento  do
cronograma de encerramento do exercício financeiro de 2022 (Portaria SEI N° 216, de 08 de agosto de
2022.).

5. Somente  após  a  aprovação  da  CAPES  do  novo  plano  de  trabalho  ins tucional  será
possível executar os valores alterados.

6. Buscando  ampliar  o  apoio  aos  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  na  sua
Gestão  Financeira,  apresentamos  um cronograma de  atendimento  personalizado,  que permi rá  a
interlocução  com  a  Coordenação  Administra va  da  PRPG,  por  meio  do  Google  Meet,  para
agendamento  seguir  as  orientações  estabelecidas  pelo  O cio  Circular  nº  36/2022/PRPG/UFG
(2970878).
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7. Demais  orientações  para  a  execução  dos  recursos  PROAP  da  CAPES  também estão
disponíveis para consulta e apoio ao Coordenador e sua equipe:

I - No  site  eletrônico:  h ps://areadocoordenador.prpg.ufg.br
/p/gestaoderecursos

II - Por meio do link no drive Pasta_Apoio_PPG_2022

8.  Qualquer  dúvida  em  relação  ao  planejamento  e  execução  dos  recursos  PROAP,
encaminhar para a Coordenação Administra va da PRPG, pelo e-mail: coad.prpg@ufg.br.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Terra Mar ns, Pró-Reitor, em 17/08/2022, às
14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3120685 e o código CRC 96158F81.
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