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Goiânia, 10 de setembro de 2019.

 
Aos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

  

Assunto: Padronização Institucional da Sigla dos Programas de Pós-Graduação

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.032964/2019-15.

 

Prezados Coordenadores

 

Visando cumprir os obje�vos da Polí�ca de Comunicação da UFG, que prevê em seu ar�go
20 que "é obrigatório o uso de assinatura ins�tucional pelos organismos execu�vos da UFG", a Secretaria
de Comunicação (SECOM), em conjunto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFG (PRPG), sugere que
sejam feitas alterações nas siglas dos programas de pós-graduação abaixo relacionados, a fim de se
preservar o padrão ins�tucional:

                          As siglas dos programas de pós-graduação, para uma fácil e rápida identificação, devem
iniciar com o prefixo PPG (Programa de Pós-Graduação). 

                             1.Três programas de pós-graduação não utilizam o prefixo PPG no início das siglas. São
eles:

PPGeo - Programa de Pós-Graduação em Geografia;

PPAGRO - Programa de Pós-Graduação em Agronegócio;

PGMP - Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas; 

PPE - Programa de Pós-Graduação em Economia  

                              Sugerimos a seguinte alteração nas siglas destes programas (podem ser escolhidas outras
que os PPGs preferirem, desde que preservado o início com as letras PPG): 

PPGAGRO - Programa de Pós-Graduação em Agronegócio

PPGGeo - Programa de Pós-Graduação em Geografia 

PPGMP - Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas  

PPGECON - Programa de Pós-Graduação em Economia  (Ressaltamos que não é possível alterar para
PPGE, pois esta sigla já é utilizada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação.)



 

                             2.Dois programas de pós-graduação utilizam a mesma sigla. São eles: 

 PPGCC - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação;   

 PPGCC - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis  

                              Tendo em vista que o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação é mais
antigo sugerimos que este mantenha a sigla já em uso e que a sigla do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Contábeis seja alterado para:  

PPGCCONT - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis  

                               Após as mudanças, as siglas devem ser atualizadas nos respectivos sites, documentos e
Regulamentos específicos.

 

                               Atenciosamente,                

                     

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em
27/09/2019, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
27/09/2019, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daiana Stasiak, Coordenador, em 30/09/2019, às 11:50,
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 0881223 e
o código CRC 44397C33.
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