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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2022/PRPG/UFG

Processo nº 23070.011124/2022-14

Goiânia, 04 de março de 2022.

 
Às
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
Universidade Federal de Goiás
 

  

Assunto: Reunião Ações Afirmativas com Discentes. 

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.011124/2022-14.

 

Prezado(a) Coordenador(a), 

 

 

1. Considerando o início das a�vidades do Grupo de Trabalho que tem como atribuição a
revisão da RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 07/2015, que dispõe sobre a polí�ca de ações afirma�vas para
pretos, pardos e indígenas na Pós-Graduação Stricto Sensu, nomeada pela PORTARIA Nº 495 DE 14 DE
FEVEREIRO DE 2022, solicitamos que as Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
convidem os discentes interessados em contribuir para a discussão acerca dos principais aspectos das
polí�cas de ações afirma�vas, em especial discentes que entraram na pós-graduação em vagas
des�nadas à PPI e demais discentes pertencentes aos grupos minorizados, para par�cipar de uma
reunião, a ser realizada no dia 10/03/2022, no período das 14h às 17h, via Plataforma Google Meet -
Link:  meet.google.com/sqg-jwbs-ufr .  

2. Com a presença do Grupo de Trabalho, a reunião  terá por obje�vo principal promover
discussões inerentes às ações afirma�vas no âmbito da UFG e reunir  contribuições da comunidade
acadêmica. 

3. A entrada no ambiente virtual será autorizada apenas para emails ins�tucionais da UFG.

4. Colocamos à disposição para os esclarecimentos necessários, ao tempo em que
solicitamos ampla divulgação.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Terra Mar�ns, Pró-Reitor, em 04/03/2022, às
08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

https://sei.ufg.br/sei/meet.google.com/sqg-jwbs-ufr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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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 2733351 e
o código CRC 2C720BF6.
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