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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA - REGIONAL CATALÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2022/CGA-RC/RC/UFG

Processo nº 23070.001830/2022-40

Catalão, 14 de janeiro de 2022.

À Reitoria, Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas, Coordenadorias de Curso de Graduação, Secretarias de Curso de
Graduação, aos demais Órgãos e Setores Administra�vos da Universidade Federal de Catalão - UFCAT

 

Assunto: Divulga endereços de e-mail da Diretoria de Administração Acadêmica e de suas
coordenações.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.001830/2022-40.

 

Prezados(as),

 

1. A par de cumprimentá-los(as), a Diretoria de Administração Acadêmica (DAA) informa os
endereços de e-mails da Diretoria e dos setores integrantes de sua estrutura organizacional, conforme
abaixo:

Setor Endereço de e-mail Principais assuntos
Diretoria de

Administração
Acadêmica - DAA

daa.prograd@ufcat.edu.br Todas as demandas, no âmbito da competência da
DAA.

Coordenação de
Controle e Registro
Acadêmico - CCRA

registro.daa.prograd@ufcat.edu.br

Controle acadêmico dos cursos;
processos acadêmicos; registros acadêmicos;

acompanhamento da integralização curricular, entre
outros assuntos.

Coordenação de
Gerenciamento de

Sistema Acadêmico -
CGSA

sistemas.daa.prograd@ufcat.edu.br

Apoio ao usuário do sistema acadêmico; cadastro e
atualização de matrizes curriculares; cadastro e
atualização de componentes curriculares, entre

outros assuntos.

Coordenação de
Ingresso de

Estudantes e Arquivo
Acadêmico - CIAA

ingresso.daa.prograd@ufcat.edu.br

Processos sele�vos de ingresso nos cursos de
graduação da UFCAT; editais dos processos

sele�vos; cadastros dos estudantes nos cursos;
documentos acadêmicos arquivados (processos

�sicos, dossiês acadêmicos), entre outros assuntos.

2. A DAA informa que, a par�r de 24/01/2022, responderá os e-mails enviados apenas para
os endereços supramencionados. Sendo assim, solicitamos a gen�leza de salvar os novos e-mails da DAA
em seus grupos de contatos.

3. Por oportuno, acrescenta que os e-mails criados sob os domínios @ufg.br
(cga.catalao@ufg.br, matricula.catalao@ufg.br e sistemas.daa.ufcat@ufg.br) e @gmail.com
(cga.catalao@gmail.com e matricula.catalao@gmail.com) estarão desa�vados e não serão mais
respondidos pela equipe da DAA.
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4. Certa de contar com a compreensão de todos(as), a equipe da DAA antecipa os
agradecimentos.

 

Respeitosamente,
 

Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho
Diretora Pro Tempore de Administração Acadêmica - Port. 471/2021

DAA/PROGRAD/UFCAT
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Diretora, em
17/01/2022, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A 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 2626245 e
o código CRC E096782C.

Av. Dr. Lamar�ne Pinto de Avelar, n. 1120, Bloco Administra�vo - Bairro Setor Universitário - Telefone: (64) 3441-
5312

CEP 75704-020 Catalão/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   
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