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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2022/DAD/UFG

Processo nº 23070.054073/2022-15

Goiânia, 30 de setembro de 2022.

 
Às Diretorias das Unidades Acadêmicas da UFG, à Diretoria do CEPAE/UFG e à Regional Goiás.

 

  

Assunto: Convocação dos Servidores Docentes para o Curso Integra Docente: conhecendo a UFG e a
carreira

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.054073/2022-15.

 

Senhores (as) Gestores (as),

Em virtude do recente ingresso na Ins�tuição, a Diretoria de Acompanhamento e
Desenvolvimento de Pessoas (DAD/PROPESSOAS/UFG) convoca os docentes, em estágio probatório, para
par�cipação no curso Integra Docente: conhecendo a UFG e a carreira.

Conforme o Art. 10 da Resolução CONSUNI nº 18/2017, "O professor deverá iniciar, nos
dois primeiros semestres de exercício na UFG a sua par�cipação no Curso de Docência no Ensino Superior
promovido e regulamentado pela Pró-reitoria responsável pela gestão de pessoas na UFG". 

Ressalta-se que a par�cipação no curso é condição indispensável para a finalização do
estágio probatório. Por esta razão, a DAD promove este curso com a finalidade de propiciar um espaço de
socialização de conhecimentos, experiências e culturas acadêmicas mediante a integração entre os
servidores docentes recém-admi�dos na Universidade.

O curso será composto por um encontro de integração presencial e dois módulos online,
sendo o primeiro composto por palestras e o segundo por oficinas.

Para a aprovação do servidor no referido curso, faz-se necessária a par�cipação no
encontro de integração e um mínimo de 80% de aprovação nos módulos EaD propostos. Caso ocorra a
falta no evento de integração para o qual foi convocado, o docente deverá comunicar formalmente sua
ausência à Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CPD/DAD), com a devida jus�fica�va, por meio
do seguinte e-mail: desenvolve.dad@ufg.br.

Informamos que os servidores constantes na lista anexa (3234579), que tenham sido
redistribuídos e já tenham concluído o estágio probatório, não são obrigados a par�cipar no referido
curso. No entanto, devem enviar à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD documentação
comprobatória.

Pedimos que seja dada ampla ciência aos servidores de sua unidade convocados,
conforme a lista anexa (3234579).

As inscrições no curso deverão ser feitas até o dia 16/10/2022 via portal
UFGNET>SIGRH>capacitação>inscrições.
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Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Donize� Pieterzack, Diretor, em 03/10/2022, às
11:42, 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 3231269 e
o código CRC 3A579515.

Câmpus Colemar Natal e Silva, Avenida Universitária, 1166, Prédio do Museu Antropológico - 3º Piso - Bairro Setor
Leste Universitário - Telefone: (62) 3209-6145

CEP 74605-010 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   
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