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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 42/2020/PRPG/UFG

Processo nº 23070.036041/2020-68

Goiânia, 03 de setembro de 2020.

 
Aos (Às) organizadores(as) Indicados(as) para os Simpósios Temá�cos do 17º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão
– CONPEEX

  

Assunto: Convite para reunião de planejamento dos Simpósios Temáticos - 17°CONPEEX

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.036041/2020-68.

Prezado(a) Organizador(a) dos Simpósios Temá�cos, 

 

Tendo em vista a sua indicação para par�cipar da organização dos Simpósios Temá�cos da
Pós-Graduação no 17° CONPEEX, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação lhe convida para reunião no dia 08/09
(terça-feira) das 14 às 16 horas, com a seguinte pauta: instruções para o planejamento e realização das
a�vidades relacionadas aos Simpósios Temá�cos.

Solicitamos a confirmação de recebimento e ciência deste o�cio, bem como a manifestação
quanto à disponibilidade em par�cipar desta reunião na data e horário propostos, mediante despacho
dentro do processo 23070.036041/2020-68, conforme as instruções a seguir:

1 - Acesse o SEI e digite o número do Processo (23070.036041/2020-68) no campo de
Pesquisa, no canto superior direito da página.

2 - Caso o processo esteja fechado em sua unidade, clicar no ícone reabrir processo

3 - Clique em Incluir documento e insira um Despacho, confirmando a ciência deste
o�cio bem como a manifestação quanto à disponibilidade em par�cipar da reunião
na data e horário propostos.

4 - Finalmente, assine o despacho e envie o processo à PRPG.

 

O link para acesso à sala de reunião no Google Meet é: h�ps://meet.google.com/dmn-cbqo-
drf

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em 03/09/2020,
às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 1530956 e o código CRC 76E6204D.

Avenida Esperança s/n, Alameda Ingá – Quadra B – Edi�cio B1 – Prédio da Reitoria – Térreo - Bairro Campus Samambaia
- Telefone: (62)3521-1163

CEP 74690-900 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   
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