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

OFÍCIO CIRCULAR Nº 20/2019/PRPG/UFG
Processo nº 23070.022738/2019-18
Goiânia, 09 de julho de 2019.
Aos(às) Coordenadores(as) de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Acadêmico)
Universidade Federal de Goiás

Assunto: Entrevistas com a Comissão de Heteroidentificação na Pós-graduação.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.022738/2019-18.

Prezado(a) Coordenador(a)
1.
Ao cumprimentá-lo(a), solicitamos que enviem, impreterivelmente, até o dia 15/07/2019, para o e-mail
acoesaﬁrma vas.ufg@gmail.com , a lista com os nomes dos candidatos selecionados como co stas, que deverão ingressar
no programa em 2019/2.
2.
Na lista a ser enviada, além dos nomes, deve constar também o endereço de e-mail e o telefone de contato
dos candidatos.
3.
Essas informações irão subsidiar a organização das entrevistas com a Comissão de Heteroiden ﬁcação, as
quais ocorrerão em conformidade com o seguinte cronograma:

DATA

EVENTO

15/07/2019

Data limite para os Programas de pós graduação enviarem o nomes dos candidatos cotistas

19/07/2019

Publicação do horário e local das entrevistas no site www.acoesafirmativas.ufg.br

29/07/2019

Realização das entrevistas com a Comissão de Heteroidentificação

31/07/2019

Publicação dos resultados das entrevistas no site www.acoesafirmativas.ufg.br

01/08/2019 a 02/08/2019

Prazo para interposição de recursos

02/08/2019

Publicação de horário e local das entrevistas recursais com a Comissão de Heteroidentificação

06/08/2019

Realização das entrevistas recursais com a Comissão de Heteroidentificação

09/08/2019

Publicação do resultado dos recursos no site www.acoesafirmativas.ufg.br
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4.
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Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail da CAAF, mencionado anteriormente.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Elena Or z Preuss, Pró-Reitor Adjunto, em 09/07/2019, às 10:39, 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 0757316 e o código CRC
DA3CA716.
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