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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO Nº 68/2019/PRPG/UFG

Processo nº 23070.012565/2019-20

Goiânia, 25 de abril de 2019.

A(o) Senhor(a)

Coordenador(a) de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – (Níveis de Mestrado Acadêmico e
Profissional e de Doutorado)

Universidade Federal de Goiás

  

Assunto: Nova forma de comunicação com os Programas de Pós-Graduação

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.012565/2019-20.

 

Senhor(a) Coordenador(a),

1. Ao cumprimentá-lo(a), informamos que a partir do dia 25 de abril de 2019, toda a comunicação da PRPG
de interesse geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu será feita via ofício no SEI (encaminhado
'as respectivas unidades acadêmicas) e que as comunicações por e-mail serão restritas a temas pontuais com
destinatários específicos, conforme o caso.

2. Esclarecemos ainda que todos os ofícios serão publicados na página da PRPG, no item “Comunicados da
PRPG”, para dar mais celeridade no acesso ao conteúdo dos referidos oficios.

3. Diante dessa nova sistemática de comunicação, os coordenadores(as) e secretários(as) de programas
devem criar o hábito de visitar a página da PRPG diariamente e consultar os comunicados para estarem
cientes dos informes e demandas da PRPG.

4. Na oportunidade, reiteramos nos votos de estima e consideração.

 
Atenciosamente,

 

LAERTE GUIMARÃES FERREIRA JÚNIOR

Pró-reitor de Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em
25/04/2019, às 12:43, 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
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0628489 e
o código CRC F9197998.
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