MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2019/PRPG/UFG
Processo nº 23070.014034/2019-71
Goiânia, 08 de maio de 2019.

Senhores(as) coordenadores(as), secretários(as) e docentes de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFG

Assunto: Treinamento sobre o uso do SEI em bancas de qualificação e de defesa de mestrado e doutorado, no âmbito do Programa
de Apoio à Gestão
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.014034/2019-71.

Senhores(as) coordenadores(as)

1. Ao cumprimentá-los(las) informamos, que no próximo dia 13 de maio, a partir de 9h, no Auditório da Biblioteca Central, realizaremos a
próxima etapa de formação no âmbito do Programa de Apoio à Gestão.
2. Inicialmente havíamos previsto o módulo sobre Planejamento Estratégico, mas devido a problemas de saúde do professor Vicente Rocha,
ministrante do tema, fizemos uma modificação na programação, incluindo um treinamento sobre o uso do SEI em processos de formação
banca de qualificação e de defesa de mestrado e doutorado.
3. Diante da gravidade da crise que estamos enfrentando, para a PRPG, as bancas por videoconferência são fundamentais para continuarmos
fazendo o nosso trabalho com qualidade. Nesse sentido, desde o ano passado, vínhamos trabalhando para viabilizar o uso do SEI para a
tramitação de solicitação de formação de bancas e para a assinatura das atas.
4. Ressaltamos que o uso do SEI não será restrito às bancas por videoconferência, mas será oportunamente ampliado a todas as
bancas, portanto, este treinamento é de interesse de docentes, secretários(as), coordenadores(as) de programas. Nesse sentido, solicitamos
ampla divulgação, reforçando a importância de se participar deste treinamento.
5. Esclarecemos, ainda, que temos recebido solicitações das regionais para viabilizar gravações ou transmissão ao vivo dos módulos do
Programa de Apoio à Gestão e estamos em contato com a Secretaria de Tecnologias de Informação para nos auxiliar nesse sentido.
6. Em tempo, informamos também que o módulo sobre Planejamento estratégico será reagendado, após o retorno do professor Vicente.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Elena Or z Preuss, Pró-Reitor Adjunto, em 08/05/2019, às 22:04, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0648152 e o código CRC 6D36FF27.
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