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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 46/2020/PRPG/UFG

Processo nº 23070.043413/2020-11

Goiânia, 28 de setembro de 2020.

 

Aos

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu/UFG

 

Assunto: Informes PROAP - 2020 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.043413/2020-11.

Prezado(a) Coordenador(a)

 

1. O O�cio n° 300/2020-CPG/CGSI/DPB/CAPES (Doc. 1581707), deferiu as solicitações de
adequação à primeira parcela do PROAP, autorizando os remanejamentos de rubricas; dessa forma, os
programas que solicitaram tal adequação de rubricas podem encaminhar as suas demandas para empenho e
execução.

2. O obje�vo é u�lizar integralmente os recursos disponibilizados para a UFG. Assim, e caso seja
necessário, envidaremos esforços para solicitar um novo remanejamento das rubricas.

3. A descentralização da 2° parcela está prevista para o início do mês de outubro; informaremos
os Programas assim que o recurso es�ver disponível para a UFG.

4. Informamos ainda que não foi determinado pela CAPES o prazo final para execução do
PROAP; assim, e diante do cenário de pandemia e atrasos nos repasses, es�mamos que este prazo seja
estendido até o final de novembro.

5. Qualquer dúvida em relação a execução dos recursos PROAP, entrar em contato com o
Coordenador Administra�vo da PRPG, Edimar Vieira Dantas, pelo e-mail: edimardantas@ufg.br .

 

                         Cordialmente, 

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em 29/09/2020,
às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

mailto:edimardantas@ufg.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


29/10/2020 SEI/UFG - 1578550 - OFÍCIO CIRCULAR

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1704678&infra_sistema=1000… 2/2

h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1578550 e o código CRC 22C7D6BA.

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   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.043413/2020-11 SEI nº 1578550
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