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Editorial

A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS

A missão das universidades públicas é oferecer ensino, pesquisa, 
extensão e cultura gratuitos e de qualidade, promovendo o 
desenvolvimento e a transformação social. Para atingir esses objetivos, 
não é suficiente que as vagas ofertadas pelas IFEs sejam ampliadas, 
senão que é imperativo que elas sejam também preenchidas. 

Partindo desta premissa, em novembro de 2021, visitamos quinze 
Secretarias Municipais de Educação da Região da Estrada de Ferro, com 
dois objetivos básicos: a) divulgar os cursos e editais de ingresso da 
UFCAT e b) propor parcerias para a realização de estágios e prestação de 
outros serviços, por meio de convênios a serem firmados entre as partes.

Fomos muito bem recebidos por todos(as), mas, para nossa 
surpresa, verificamos que para muitos(as) prefeitos(as) e secretários(as) 
de educação ainda não estava claro o processo de desmembramento 
entre UFCAT e UFG. Além disso, apesar de haverem ressaltado a 
importância do acesso ao ensino de qualidade, faltavam a eles 
informações sobre nossos cursos e sobre as formas de ingresso 
universitário. Na oportunidade, firmamos o entendimento de que o 
estreitamento das relações entre as secretarias municipais de educação 
da Região da Estrada de Ferro e a UFCAT resultaria em benefícios para 
ambas as partes: para secretarias municipais de educação, a qualificação 
de seus quadros através das nossas pós-graduações e a oportunidade de 
que seus(suas) alunos(as) egressos(as) pudessem iniciar suas graduações 
em uma Universidade pública da região; para a UFCAT, a possibilidade de 
preenchimento das vagas ofertadas e o cumprimento de sua missão 
institucional.

Os primeiros passos para que essas tratativas surtam efeitos 
foram dados. Seguiremos trabalhando pelo sucesso da UFCAT em sua 
empreitada.

Boa leitura!

Prof. Dr. Moisés Fernandes Lemos
Pró-Reitor Pro Tempore de Graduação

Profa. Dra. Neila Coelho de Sousa
Pró-Reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura
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Relatório GT1 - Resolução CNE/CP n.º 2/2019 
e Relatório GT2 - Componentes Curriculares 

Unificados e Portaria n.º 2.117/2019

Na reunião da Câmara de Graduação, 
realizada em 10 de novembro de 2021, foram 
apresentados os relatórios do GT1 e GT2. Com 
relação ao GT1, coordenado pela Profa. Dra. 
Rita Tatiana Cardoso Erbs, foi definido que o 
relatório e o posicionamento dos cursos 
serão encaminhados à Reitoria para se 
manifestar quanto às demandas e 
preocupações dos cursos acerca das 
diretrizes a serem tomadas. Sobre o GT2, 
coordenado pelo Prof. Dr. Tiago Ribeiro Nunes, 
a PROGRAD realizará encaminhamentos no 
sentido de contribuir na elaboração da 
resolução a ser publicada quanto a adoção do 
CCU como estratégia institucional. Em 
relação aos cursos EaD, ainda será realizada a 
discussão de forma mais detalhada. Também, 
serão realizadas reuniões com as unidades 
acadêmicas para discutir o modo como pode 
ser viabilizada a unificação de conteúdos.

PARA SABER MAIS
Processos SEI: 23070.057967/2021-78;
23070.059111/2021-37.

Processo Seletivo de Vagas Restantes do 
SiSU 2021

Foram finalizadas em novembro de 2021 as 
duas etapas do Processo Seletivo para 
preenchimento das Vagas Restantes do SiSU 
2021, que ofertou, no total, 433 vagas em 
diversos cursos da UFCAT, destinadas a 
portadores(as) de Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio (ou curso equivalente) que 
realizaram o Enem entre os anos de 2009 a 
2020. A seleção ocorreu a partir da pontuação 
obtida pelo Exame Nacional de Ensino Médio 
(ENEM) e todas as etapas do Processo 
Seletivo aconteceram de forma online. A 
PROGRAD criou a Comissão de Processos 
Seletivos, que atuou junto à Diretoria de 
Administração Acadêmica, para execução dos 
procedimentos necessários à entrega do 
certame. Foram matriculados(as), no total, 
297 (duzentos e noventa e sete) estudantes.

PARA SABER MAIS
processoseletivo@ufcat.edu.br
https://catalao.ufg.br/n/144956-edital-de-vag
as-restantes-2021

Site da PROGRAD

O site da PROGRAD possui atualização 
contínua e toda a comunidade interna e 
externa pode acessar informações 
importantes dessa Pró-Reitoria. Há diversos 
tutoriais (para discentes, docentes, 
coordenadores(as) de curso e gestores das 
unidades acadêmicas) e informações 
acadêmicas disponíveis em nossa página. 
Sugestões de atualização, correção e inclusão 
de informações e solicitações de divulgação 
de eventos acadêmicos voltados para 
graduação podem ser encaminhadas para o 
endereço de e-mail <prograd@ufcat.edu.br>.

ACESSE NOSSA PÁGINA EM
https://cograd.catalao.ufg.br/

Grandes datas do calendário acadêmico da 
graduação de 2022

Foi aprovada, em reunião da Câmara de 
Graduação, do dia 10 de novembro de 2021, a 
proposta das grandes datas do calendário 
acadêmico da graduação de 2022, que, 
também, foi apreciada e aprovada pelo 
CONSUNI, em reunião do dia 24 de novembro 
de 2021, conforme descrito a seguir:

PARA SABER MAIS
https://cograd.catalao.ufg.br/

https://catalao.ufg.br/n/144956-edital-de-vagas-restantes-2021
https://catalao.ufg.br/n/144956-edital-de-vagas-restantes-2021
https://cograd.catalao.ufg.br/
https://cograd.catalao.ufg.br/


Boletim da
GRADUAÇÃO NOTÍCIAS

Novembro Negro UFCAT: Construindo uma Universidade Antirracista

A Comissão Permanente de Heteroidentificação (COMPAD - UFCAT) organizou, no mês de 
novembro, uma série de atividades para celebrar o mês da Consciência Negra. Neste ano, com 
o tema “Construindo uma universidade antirracista”, a COMPAD contou com a parceria de 
grupos de pesquisa e projetos de extensão, além da disciplina Educação e Relações 
Étnico-Raciais que, a partir das suas ações, pautaram as questões étnico-raciais, 
vislumbrando buscar caminhos para a construção da universidade que sonhamos. A 
programação contou com Rodas de conversa, Oficinas, Mesas-redondas e Webconferências.
 
PARA SABER MAIS
https://www.even3.com.br/nnufcat2021/
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Processo Seletivo de Disciplinas Isoladas - 2021/2

A DAA informa que foi publicado, no dia 16 de novembro de 2021, o edital do processo seletivo 
para cursar disciplinas isoladas nos cursos de graduação presenciais da UFCAT, para o 
segundo semestre do ano letivo de 2021, conforme art. 50 da Lei n° 9.394/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), art. 102, § 2°, do Estatuto da UFG e Resolução n. 1540/2017 
— CEPEC/UFG. O edital destina vagas em disciplinas isoladas aos(às) interessados(as) que 
tenham concluído, no mínimo, o Ensino Médio, e não possuam vínculo com curso de 
graduação da UFCAT, para complementação e/ou atualização de estudos. O(a) estudante 
poderá cursar, no total, oito disciplinas isoladas, não podendo ultrapassar quatro inscrições 
por semestre ou por períodos de verão/inverno. A relação de vagas disponíveis foi 
apresentada no Anexo do Edital n° 11/2021, disponível nos endereços eletrônicos das Unidades 
Acadêmicas e/ou dos respectivos cursos que ofertaram as vagas em disciplinas isoladas.

PARA SABER MAIS
ingresso.daa.prograd@ufcat.edu.br
https://catalao.ufg.br/n/148412-divulgado-o-edital-de-disciplinas-isoladas-2021-2

https://www.even3.com.br/nnufcat2021/
https://catalao.ufg.br/n/148412-divulgado-o-edital-de-disciplinas-isoladas-2021-2
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Processo seletivo de Mudança de Grau 
Acadêmico e/ou Habilitação para 2021-2

A DAA informa que, em 09 de novembro de 
2021, foi publicado o edital do processo 
seletivo para Mudanças de Grau Acadêmico 
e/ou Habilitação nos cursos de graduação 
presenciais da UFCAT, para o segundo 
semestre do ano letivo de 2021, conforme 
Resoluções CEPEC n. 1395/2016 e CEPEC 
UFCAT n. 001/2021. O processo seletivo regido 
por este Edital considera as seguintes 
definições, relativas ao âmbito do ensino de 
graduação na UFCAT:

I - Mudança de Grau Acadêmico no caso de 
cursos com mesma denominação e dois graus 
acadêmicos (bacharelado e licenciatura) - a 
possibilidade de um(a) estudante regular da 
UFCAT, vinculado(a) a um curso de graduação, 
optar por grau acadêmico diferente do qual 
está vinculado(a);

II - Mudança de Habilitação - a possibilidade 
de um(a) estudante regular da UFCAT, 
vinculado(a) a um curso de graduação, optar 
por outra habilitação do mesmo curso.

PARA SABER MAIS
https://catalao.ufg.br/n/148190-publicado-edi
tal-n-09-2021-de-mudanca-de-grau-academi
co-e-ou-habilitacao-para-2021-2
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TRAVESSIA: Grupo de Acolhimento

O TRAVESSIA é destinado a estudantes da 
Graduação da UFCAT e tem o objetivo de 
promover um espaço de acolhida, reflexão, 
informação e apoio acadêmico, considerando 
as dificuldades, expectativas e desencontros 
que são vivenciados durante a trajetória 
universitária. O projeto é coordenado pelo 
Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e conta 
com a parceria do curso de Psicologia da 
UFCAT. Os encontros são semanais e tem 
duração de, aproximadamente, 1 hora e 30 
minutos. Não há controle de frequência e os 
discentes podem participar a qualquer 
momento. Para participar, é preciso 
responder  um formulário disponibilizado no 
seguinte link: 
https://forms.gle/TRjT4GkaVycyxisb7 e 
aguardar o contato da equipe com as 
orientações, dias e horários.

PARA SABER MAIS
nap.catalao@ufg.br

Termo de Adesão do SiSU 2022/1

A PROGRAD comunica que, em atendimento 
ao Edital nº 79, de 18 de novembro de 2021, 
por meio da DAA, realizou os procedimentos 
necessários para a adesão da UFCAT ao 
processo seletivo do Sistema de Seleção 
Unificada - SiSU referente à primeira edição 
de 2022. No total, serão ofertadas 1045 vagas 
em 27 cursos de graduação. 

PARA SABER MAIS
https://cograd.catalao.ufg.br/p/33022-sistem
a-de-selecao-unificada-sisu

https://cograd.catalao.ufg.br/p/33022-sistema-de-selecao-unificada-sisu
https://cograd.catalao.ufg.br/p/33022-sistema-de-selecao-unificada-sisu
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Mostras da Graduação no 2º CEPEx

A PROGRAD, junto com as coordenações do 
PROLICEN, PIBID, PET e da Residência 
Pedagógica e a Coordenação Geral de Estágio, 
realizou a II Mostra do PIBID, II Mostra do 
Prolicen, II Mostra do PET - Saúde 
Interprofissionalidade, II Mostra de Residência 
Pedagógica e II Mostra de Trabalhos de 
Estágios Curriculares da UFCAT, que 
aconteceram no dia 21 de outubro de 2021, 
excepcionalmente, de forma virtual devido ao 
distanciamento desencadeado pela pandemia 
do coronavírus. As Mostras estavam 
integradas às atividades do 2º CEPEX da 
UFCAT e se constituiram em um espaço de 
apresentação e discussão dos resultados dos 
trabalhos desenvolvidos por discentes 
bolsistas/voluntários das respectivas 
modalidades. Foram aprovados para 
apresentação oral, no total, 118 trabalhos. 
Além das apresentações, na mesma data, 
houve a realização da palestra intitulada 
“Aspectos Éticos de Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos”, que foi ministrada pela 
Profa. Dra. Magda Valéria da Silva.

PARA SABER MAIS
https://www.even3.com.br/2cepexufcat/
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SiSU 2021

A DAA informa que, no dia 22/11/2021, foi 
divulgada a relação dos(as) candidatos(as) 
aprovados(as) na última Chamada do curso de 
Medicina da UFCAT pelo SiSU 2021, cujo 
processo de matrícula será realizado no mês 
de dezembro de 2021.
 
PARA SABER MAIS
https://www.sisu.ufg.br/ufcat

Posse em cargos recém criados da PROGRAD

Nos meses de outubro de novembro de 2021, de forma gradual, foram empossados(as) em 
cargos recém criados: Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho - Diretora Pro Tempore de 
Administração Acadêmica; Carolina de Fátima Guimarães - Coordenadora Administrativa Pro 
Tempore; Heloísa Vitória de Castro Paula - Coordenadora Geral de Estágios; Karla Graziella 
Moreira - Chefe Pro Tempore do Setor de Programas de Bolsas; Kátia Silene da Silva - Chefe 
Pro Tempore do Setor de Licenciaturas; Mauro Antônio Andreata - Chefe Pro Tempore do Setor 
de Bacharelados; Moisés Fernandes Lemos - Pró-Reitor Pro Tempore de Graduação; Mônica 
Luiz de Lima Ribeiro - Chefe Pro Tempore do Setor de Controle e Registro Acadêmico; Rita 
Tatiana Cardoso Erbs - Diretora Pro Tempore de Ensino; Tércio William Pereira Rocha - Chefe 
Pro Tempore do Setor de Ingresso de Estudantes e Arquivo Acadêmico; Thais Aparecida dos 
Santos - Chefe Pro Tempore do Setor de Gerenciamento dos Sistemas Acadêmicos; Thimoteo 
Pereira Cruz - Chefe Pro Tempore do Setor de Expedição e Registro de Diplomas; Tiago Ribeiro 
Nunes - Coordenador Pro Tempore de Currículo, Avaliação e Diplomas. A maior parte dos(as) 
empossados(as) atuou por encargo durante anos, desde a sanção da lei de criação da UFCAT 
em 2018. A partir desse momento marcante, os(as) empossados(as) atuarão com a devida 
valorização de seu trabalho, responsabilidades e atribuições.

PARA SABER MAIS - https://cograd.catalao.ufg.br/

Marca oficial da UFCAT

No dia 14 de outubro, em live no YouTube, a 
Reitoria da UFCAT comunicou o lançamento 
oficial da marca da instituição.

 
PARA SABER MAIS
https://catalao.ufg.br/p/11106-marca-da-ufcat

https://www.even3.com.br/2cepexufcat/
https://www.sisu.ufg.br/ufcat
https://cograd.catalao.ufg.br/
https://catalao.ufg.br/p/11106-marca-da-ufcat
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Monitoria Acadêmica – semestre letivo 
2021-2

O Programa de Monitoria Acadêmica da 
UFCAT informa que o edital para seleção de 
monitores(as) para o segundo semestre letivo 
2021 será lançado dia 15 de dezembro de 
2021. O processo seletivo terá como critério 
de avaliação a análise do histórico do(a) 
aluno(a). Serão 47 bolsas distribuídas em 
todos os cursos de graduação. As inscrições 
ocorrerão entre os dias 17 de dezembro de 
2021 e 07 janeiro de 2022 pelo SIGAA: SIGAA 
► Portal Discente ► Monitoria ► 
Inscrever-se em Seleção de Monitoria ► 
Buscar oportunidades ► Monitoria. Além da 
inscrição no sistema, o(a) aluno(a) deverá 
encaminhar para o e-mail da Unidade 
Acadêmica a ficha de inscrição e o histórico 
acadêmico. As atividades terão início no dia 
24 de janeiro de 2022. O edital completo e as 
normas complementares estarão disponíveis 
no sítio eletrônico da monitoria UFCAT.

PARA SABER MAIS
https://monitoria.catalao.ufg.br/
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Diretoria de Currículo, Avaliação e Diplomas

Entre as principais ações realizadas pela 
Diretoria de Currículo, Avaliação e Diplomas 
da PROGRAD-UFCAT, destacamos: a) a 
apresentação, para o colegiado da Câmara de 
Graduação, do relatório do GT2 (designado 
para estudo do Componente Curricular 
Unificado e da Portaria MEC Nº 2.117/2019 para 
os cursos de graduação presenciais da 
UFCAT); b) a aprovação da minuta que institui 
o CCU para os cursos de graduação da UFCAT 
pelo CONSUNI; c) a definição de fluxo para os 
processos de alteração de menor relevância 
no cadastro institucional (e-MEC); d) a 
alteração no e-mail da DCAD: 
dcad.prograd@ufcat.edu.br; e) a retomada do 
acesso ao SISPPC, via Portal UFGnet, 
pelos(as) presidentes de NDE dos cursos de 
graduação da UFCAT: as solicitações de 
acesso devem ser enviadas via e-mail à DCAD 
informando o nome completo e o login único 
do(a) usuário(a).

PARA SABER MAIS
dcad.prograd@ufcat.edu.br

Coordenação Geral de Estágio

A Coordenação Geral de Estágio teve a oportunidade de realizar a II Mostra de Estágios 
Curriculares da UFCAT, junto com a Mostra da Graduação, dentro do 2º CEPEX. Esta foi uma 
importante oportunidade de socialização das atividades desenvolvidas nos estágios 
curriculares que se inscreveram na Mostra. Foi possível realizar um espaço de diálogo e 
aproximação dos(as) professores(as) e coordenadores(as) de estágios que aceitaram o convite 
para coordenarem e avaliarem os trabalhos durante o evento. Foi realizada uma reunião com 
os(as) coordenadores(as) de estágios dos cursos da UFCAT para esclarecimentos sobre o 
processo SEI para os estágios obrigatórios e não obrigatórios, apresentando a atualização da 
página da CGE que tem mantido os documentos e planilhas atualizados. Durante a reunião 
com os(as) coordenadores(as), também, foi orientado o processo de celebração de convênios 
entre a UFCAT  e as empresas e instituições interessadas em receber nossos(as) alunos(as). 
Na oportunidade, foi apresentado o fluxo do processo e destacado o esforço que a UFCAT 
tem tido em dar celeridade ao andamento dos processos para favorecer que os(as) alunos(as) 
estagiários(as) aproveitem as oportunidades de estágios. A CGE tem buscado manter o 
diálogo com todos os cursos para que o Estágio Curricular possa ser realizado dentro das 
expectativas dos cursos.

PARA SABER MAIS
https://estagio.catalao.ufg.br/
cge.prograd@ufcat.edu.br

https://monitoria.catalao.ufg.br/
https://estagio.catalao.ufg.br/
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I Encontro Baquara

I Encontro Baquara (Programa de Acompanhamento Acadêmico de discentes Indígenas e 
Quilombolas) ocorrerá nos dias 06/12/2021 e 13/12/21, às 19h, contará com a participação de 
palestrante, terá como público-alvo professores(as), discentes e técnico-administrativos(as).

No dia 06 de dezembro teremos a convidada, Rejane Nunes de Carvalho, a primeira indígena, 
psicóloga, formada pela UFRGS, que apresentará o tema: Por uma psicologia Kaingang. Com 
transmissão pelo Canal da UFCAT :
https://youtube.com/c/UniversidadeFederaldeCatal%C3%A3oUFCAT

No dia 13 de dezembro faremos uma Roda de Conversa com os tutores e alunos que 
participam do programa pelo google meet no link: meet.google.com/mbc-kyet-jwt
Será um evento aberto a toda comunidade acadêmica. Participe!

https://youtube.com/c/UniversidadeFederaldeCatal%C3%A3oUFCAT
http://meet.google.com/mbc-kyet-jwt
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O ABRAÇO E O TEMPO – não necessariamente nessa ordem!

O abraço poetizado nos inspira a sentir e a pensar sobre o tempo! 
Sim, o tempo vivido, o tempo percebido, o tempo desejado, o tempo que 
sonhamos, o tempo ‘perdido’, o tempo recuperado, o tempo que 
projetamos, o tempo que não tivemos.

Nas marcações do tempo, atingimos neste novembro de 2021, vinte 
meses da pandemia do SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19 e suas 
variantes, com decretos e isolamentos diversos. Mudaram-se as rotinas, a 
vida social se reduziu a protocolos sanitários e de biossegurança, para 
conter os contágios e as mortes! Interromperam-se os ritos, alteraram-se 
os costumes, mas, sobretudo, dispararam sinais de alerta para as 
questões alusivas ao tempo. O tempo cronológico, o tempo afetivo, o 
tempo das relações, o tempo dos distanciamentos, o tempo das 
urgências, o tempo do recolhimento.

De repente, sem prévio aviso, as condições da pandemia 
despertaram-nos necessidades e preocupações que outrora não eram 
consideradas no rol das prioridades do tempo. O recuo das rotinas para o 
home office, assim como a readequação das atividades desempenhadas 
nas instituições públicas e privadas, promoveram algo maior do que os 
deslocamentos do trabalho e do estudo para os ambientes de casa ou de 
empresas. 

Despertaram para relações e aproximações que antes 
permaneciam secundarizadas ou simplesmente ocupavam formalidades 
de rotina nos ambientes coletivos, que dialogam diretamente com as 
percepções acerca do tempo. Cumprimentar um colega, abraçar um 
amigo, conviver regularmente com familiares; dedicar alguns minutos de 
atenção a um colega, a um aluno; apresentar e discutir uma pauta dentro 
de um determinado ambiente, permitindo todas as formas de interações. 
Fazer uma visita, participar de uma confraternização, atender a um 
convite para uma festinha, ocupar uma tarde com pessoas amigas. 

O espelho vem mostrando, gradativamente, o quanto necessitamos 
de interações outras, de ambientes coletivos vivos, pulsantes, latentes. 
Nos vimos emergindo nos enfrentamentos e reinvenções enquanto 
condições possíveis e objetivas para exercermos nossas atividades com 
segurança. Mas também nos deparamos com muitos limites, 
principalmente das vivências coletivas em ambientes institucionais.

Eis que no empenho de adaptar e rearticular os processos 
formativos, as atividades laborais e as tarefas cotidianas, os contatos 
mediados pelas tecnologias, nos ambientes digitais, colocaram a todos 
diante de um espelho do distanciamento, das interações limitadas. 
Desafiaram-nos a dominar as ferramentas, a apropriarmos de novas 
linguagens, a nos comunicar utilizando novos termos, adicionamos novos 
conceitos, ampliamos o vocabulário de habilidades e situações.

Continua         

Paulo 
Roberto 

Paz
Poeta, Escritor, 
Licenciado em 
Letras/Portu- 

guês; Professor 
da 

SEDUCE-GO; 
Mestrando no 

PPGEDUC/UFG-
UFCat.

Aparecida 
Maria 

Almeida 
Barros
Pedagoga; 
Mestre e 

Doutora em 
Educação; 

Profa. 
Associada no 

PPGEDUC; FaE; 
UFG-UFCat.
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Sobretudo, percebemos o sentido e o valor das aproximações entre as pessoas. 
Uma visita há muito adiada, sob a justificativa da falta de tempo. A vontade de abraçar 
uma pessoa querida. A necessidade de despedir de alguém que partiu, sem tempo nem 
condições de dedicarmos as honras de um funeral digno. Todas as ausências em que o 
argumento do tempo desmoronou, porque o tempo da pandemia bloqueou e não mais 
permitiu.

Ah, o tempo e o abraço; ou o abraço e o tempo!  Questões que nos instigam a 
pensar!!

O ABRAÇO

Ah, o abraço!
Esta concretização
Do que temos de mais abstrato,
Abstraído de nossas entranhas:
Este sem tamanho bem-querer!
O abraço!
Este que não se provoca sozinho;
Há sempre o querer
Estar com
Estar em,
Estar entrebraços
O abraço é ação não reciclável
Pois é pleno e ímpar,
De forma tal
Que não se re-produz,
De tal forma que
Quem abrace o outro
Sinta-se abraçado
Pelo outro
E por si mesmo.
O abraço aquece!
O abraço ampara
O abraço envolve a alma!
O abraço refrigera e acalma!
O abraço bom
É aquele que acolhe,
Cingindo o peito amigo.
Na matemática da vida,
O abraço é a menor distância
Entre as pessoas

Continua
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Que se multiplicam no dividir.
O abraço,
O abraço
É o acalentar no próprio peito
O coração do outro.

Paulo Pazz

Fim

A opinião apresentada nesse artigo é de inteira responsabilidade dos autores.

boletimgraduacaoufcat@gmail.com
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CCU - Componente Curricular Unificado

CEPEC - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura

CEPEX - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão

CGE - Coordenação Geral de Estágios

CNE/CP - Conselho Nacional de Educação - Conselho Pleno

COMPAD - Comissão Permanente de Heteroidentificação

CONSUNI - Conselho Universitário

DAA - Diretoria de Administração Acadêmica

DCAD - Diretoria de Currículo, Avaliação e Diplomas

EaD - Ensino à Distância

ENADE -  Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio

GT - Grupo de Trabalho

NAP - Núcleo de Apoio Pedagógico

PET - Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde

PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação

PROLICEN - Programa de Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas

RP - Residência Pedagógica

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

SISPPC - Sistema de Gerenciamento de PPC

SiSU - Sistema de Seleção Unificada

UFCAT - Universidade Federal de Catalão

UFG - Universidade Federal de Goiás
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AGENDA

2º/2021
➔ Nos dias 06 e 13 de dezembro de 2021 acontecerá o I 

Encontro Baquara, promovido pela Diretoria de Ensino da 
PROGRAD/UFCAT. Confira os links do evento na página 08.

➔ O LaGED - Laboratório de Pesquisa em Gênero, Etnicidade e 
Diversidade/UFCAT e o Anômalos – Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Gênero, Sexualidades, Classe, Etnicidade e 
Raça, promoverão a I Jornadas do Anômalos, a ser realizada 
entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2021. Confira mais 
informações em:
https://www.even3.com.br/jornadasanomalos2021/

➔ No dia 15 de dezembro será publicado o Edital de Monitoria - 
2021-2. Confira mais informações em:
https://monitoria.catalao.ufg.br/
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