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

OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2020/PRPG/UFG
Processo nº 23070.007417/2020-27
Goiânia, 13 de fevereiro de 2020.
Ao (À) Sr(ª). Coordenadore(a)s de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

Assunto: Novo modelo TECA para inserção nas teses e dissertações - versão 13.02.2020
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.007417/2020-27.

Prezado(a)s Coordenadore(a)s
1.
Frente ao contexto atual de circulação de documentos no meio digital e a polí ca de
Integridade Acadêmica na Pós-Graduação, foi ins tuída nova versão do Termo de Ciência e Autorização
(TECA) a ser inserido nas teses e dissertações.
2.
A
nova
versão
está
disponível
no
si o
da
Biblioteca
da
UFG
h ps://www.bc.ufg.br/n/33055-procedimentos-para-envio-das-teses-e-dissertacoes-para-publicacao-nabdtd e será obrigatória a par r de 02 de março de 2020.
3.
Teses e Dissertações com versões desatualizadas do TECA serão devolvidas pela Biblioteca
aos PPG, para as adequações.
4.
Solicitamos atualização da versão do documento aos PPG que usualmente disponibilizam o
TECA em seus próprios si os.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Maria De Souza Lima Santos, Diretora, em 17/02/2020, às
16:00, 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 Maria Márcia Bachion, Pró-Reitora Adjunta, em
17/02/2020, às 16:01, 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 1162854 e
o código CRC F36511FB.
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