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Goiânia, 04 de fevereiro de 2022.

Dos: Coordenadores de Bacharelado e Licenciatura em Física — IF/UFG

Para: Discentes dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física

Assunto: (ERRATA) Divulgação do quantitativo de vagas para mudanças de grau acadêmico e
turno

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.003376/2022-61.

 

Prezado(a) estudante,

 

Divulgamos o quantitativo de vagas destinadas ao "Edital  de Mudanças de Grau
Acadêmico, Habilitação e/ou Turno 2022-1" (publicado dia 01/02/2022)  para os cursos de
Bacharelado e Licenciatura em Física da UFG.

 

Modalidade Grau Acadêmico de
Origem

Turno de
Origem

Novo Grau
Acadêmico

Novo
Turno 

Vagas
Disponíveis

Mudança de
Grau Bacharelado Integral Licenciatura Integral 5

Mudança de
Grau Licenciatura Integral Bacharelado Integral 5

Mudança de
Turno Licenciatura Integral Licenciatura Noturno 5

Mudança de
Turno Licenciatura Noturno Licenciatura Integral 5

 

O parâmetro de análise para que as mudanças sejam efetivadas é o de "troca
casada", isto é, o deferimento de uma das solicitações de mudanças previstas no Edital deverá estar
condicionado à existência de solicitação da mesma natureza em sentido oposto. Por exemplo, o
curso de Licenciatura em Física  ofertou 5 vagas  para mudanças de grau (discentes oriundos do
Bacharelado), as solicitações recebidas para esta mudança serão  deferidas na medida que
houver solicitações para o Bacharelado (discentes oriundas da Licenciatura).

O interessado em qualquer das Mudanças previstas neste Edital deverá manifestar o
interesse em pleiteá-las em link disponibilizado no endereço eletrônico www.cga.ufg.br, no período



de 03/02 a 11/02/2022.

O Coordenador de Curso, após a divulgação do resultado, a ser realizada dia
11/03/2022, deverá encaminhar ao Centro de Gestão Acadêmica (CGA), via Sistema Eletrônico de
Informação (SEI), até o dia 18/03/2022, os formulários dos estudantes contemplados pelas
Mudanças, acompanhado das fotocópias dos documentos de identificação e CPF.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Ardiley Torres Avelar, Professor do Magistério
Superior, em 04/02/2022, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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
2672955 e o código CRC 4C05C2C4.
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