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Goiânia, 05 de fevereiro de 2021.

 
Aos (Às) Diretores(as) de Unidade Acadêmica e Coordenadores(as) de Curso de Especialização da UFG, 
 
Assunto: SIGAA - Módulo Lato sensu

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.007057/2021-44.

 

Prezados (as) Senhores (as),

 

Com cordiais cumprimentos, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por meio da Diretoria de Pós-
Graduação Lato sensu informa que o Módulo Lato Sensu está implementado no Sistema Integrado de Gestão
de A�vidades Acadêmicas - SIGAA da UFG. Esta ação, prevista no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional
2018-2021, visa consolidar a polí�ca de ins�tucionalização dos cursos de pós-graduação lato sensu da UFG,
permi�ndo a integração desta modalidade de ensino ao sistema de registro acadêmico  já adotado por esta
universidade.  

Para a customização dos registros acadêmicos no SIGAA - Módulo Lato sensu atendemos às
diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu estabelecidas na Resolução
MEC/CNE/CES nº 01, de 06 de abril de 2018 e a Resolução CEPEC nº 1630, de 22 de março de 2019. 

O SIGAA - Módulo Lato sensu atenderá aos cursos e turmas de especialização que iniciarem
suas a�vidades a par�r do ano de 2021. Anexo ao presente processo disponibilizamos tutorial elaborado
pelo Centro de Recursos Computacionais - CERCOMP da UFG, que dispõem, dentre outras orientações,
informações sobre: 

Cadastro da proposta de curso lato sensu;
Processo seletivo;
Inscrição do discente;
Criação e gestão de turmas;
Matrícula e resgistro das atividades acadêmicas do discente;
Instruções para atividades no Portal do Docente e Portal Discente.

Para os cursos de especialização com previsão de oferta já agendada para este ou próximo
mês solicitamos às coordenações que entrem em contato com a Diretoria de Pós-Graduação Lato sensu,
através do e-mail: especializacao.prpg@ufg.br, para atendimento pontual à docentes e técnicos
administra�vos que estejam envolvidos no processo. Iremos programar reuniões e capacitações referente ao
fluxo processual. 



Ressaltamos que não haverá migração de dados e registros acadêmicos entre os sistemas 
SISPG - Lato sensu e o SIGAA - Módulo Lato sensu. Todos os cursos de especialização que estão em
andamento ou já foram finalizados permanecerão com seus registros no sistema SISPG - Lato sensu, que
con�nuará em funcionamento até a consolidação de todas as a�vidades referentes às ofertas de curso
cadastradas.

Nos colocamos à disposição para atendê-los nas dúvidas e sugestões e recomendamos o
acesso ao tutorial e informações adicionais que estão na página eletrônica da PRPG, menu principal "Gestão"
> Criação de programas e cursos > Modalidade Lato sensu. 

 

Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em 08/02/2021,
às 16:53, 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 Aline Santos Leite Medrado, Diretora, em 08/02/2021, às
19:13, 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 1859981 e o código CRC 3D24EAFA.
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