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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 36/2022/PRPG/UFG

Processo nº 23070.031380/2022-10

Goiânia, 10 de junho de 2022.

 

Aos

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu/UFG

 

Assunto: Planejamento de utilização dos recursos PROAP-2022. 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.014046/2022-00.

Prezado(a) Coordenador(a)

 

1. Tendo em vista que a CAPES liberou os valores do PROAP 2022 para a execução dos
Programas, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação buscando ampliar o apoio aos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu na sua Gestão Financeira, apresenta um cronograma de atendimento personalizado, que
permi�rá interlocução com a Coordenação Administra�va da PRPG, por meio do Google Meet. 

a) Às segundas e quartas-feiras - haverá atendimento nas seguintes opções de
horários:  - Das 08:00 às 08:30, das 8:30 às 09:00, 09:00 às 09:30h e 09:30 às 10:00;

b) Às sextas-Feiras - as opções de horário para atendimento são os seguintes:  Das
14:00h às 14:30h, das 14:30h às 15:00h, 15:00 às 15:30h e 15:30 ás 16;00. 

2. Os Coordenadores, Vice-Coordenadores, Secretários e Docentes dos Programas de Pós-
Graduação poderão esclarecer dúvidas relacionadas aos seguintes assuntos: 

I - SEI - Processos de execução do PROAP;

II - Requisições de Materiais e Serviços no SIPAC; 

III - Outros assuntos relacionados à Gestão Financeira dos Programas de Pós-
Graduação.  

3. O agendamento online pelo Programa deve ser realizado conforme os seguintes passos:

0.1.  Acessar o link do calendário Google: 

 
Link para agendamento.

 

a)  Selecionar uma “sala” em um horário e data disponíveis e clicar sobre o bloco.

b) Digitar na descrição o nome completo da(s) pessoa(s) que par�cipará(ão) da reunião,
o nome do PPG e clicar em Salvar.

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/06/2022 

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y191aTNpZzI1ZDMxanFzYjVoZ284NGs1cWxhOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
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c) Será enviado um e-mail automá�co com o link do Google Meet da reunião agendada,
bem como o evento ficará disponível no Google Agenda.

d) Uma vez agendado, o bloco não ficará mais disponível para os demais PPG.

e) Caso seja necessário cancelar uma reunião já agendada, basta acessar o Google
Agenda, excluir o evento e clicar em enviar e-mails de cancelamento para os
convidados. Assim o bloco de horário ficará disponível para agendamento de outro PPG.

 

4. 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

5.   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 10/06/2022, às
11:25, 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 2970878 e
o código CRC 450C131A.
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