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

OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2019/PRPG/UFG
Processo nº 23070.023346/2019-76
Goiânia, 12 de julho de 2019.
A(o) Senhor(a) Coordenador(a) de Programa de Pós-Graduação
Universidade Federal de Goiás

Assunto: Oferta de disciplinas no Programa UFG Doutoral
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.023346/2019-76.
Senhor(a) coordenador(a)
1.
Ao cumprimentá-lo(a), comunicamos que durante o mês de agosto, no âmbito do
Programa UFG Doutoral, serão ofertadas duas disciplinas, com previsão de 200 vagas cada uma:
2.
A disciplina Integridade Acadêmica, ministrada pela Comissão de Integridade Acadêmica
da UFG, ocorrerá nos dias 12, 13, 14 e 19 de agosto, das 8h às 18h, em local a ser deﬁnido.
3.
A disciplina Cuidado e manejo de animais de laboratório para pesquisa e ensino,
ministrada pela Comissão de É ca no Uso de Animais da UFG, ocorrerá nos dias 15 e 16 de agosto, das 8h
às 18h, no Auditório da Escola de Veterinária e Zootecnia.
4.
Para procedermos a matrícula, solicitamos que, até o dia 06 de agosto de 2019,
impreterivelmente, os programas recebam inscrições de discentes interessados, e nos enviem, na forma
de resposta a este oﬁcio no SEI, a lista para cada disciplina (se for o caso), contendo o nome completo dos
discentes que manifestaram interesse. As listas devem obedecer a ordem de inscrição, pois as matrículas
serão efe vadas por “ordem de chegada” até o limite das vagas em cada curso.
5.
Ressaltamos que as matrículas no SIGAA serão feitas somente pela PRPG, que divulgará,
até o dia 08 de agosto, em sua página, a lista de alunos com matrícula conﬁrmada.
6.
Na oportunidade, solicitamos ampla divulgação dessas disciplinas, cujos programas serão
disponibilizados na página da PRPG.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Elena Or z Preuss, Pró-Reitor Adjunto, em 12/07/2019,
às 12:38, 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 0765342 e
o código CRC 562DF68A.
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