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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 27/2022/PRPG/UFG

Processo nº 23070.014384/2022-33

Goiânia, 21 de março de 2022.

 

Às Coordenações dos Cursos de Especialização Lato sensu

  

Assunto: Informes sobre a retirada de certificados de especialização

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.014384/2022-33.

Prezados(as) Coordenadores(as),

 

1. A par de cumprimentá-los, informamos os novos procedimentos relacionados à ciência, ao
agendamento e à re�rada dos cer�ficados dos cursos de especialização Lato sensu, na Pró-Reitoria de
Pós-Graduação - PRPG/UFG:

A re�rada de cer�ficados será permi�da somente à servidores responsáveis pelo curso, quais sejam
coordenadores(as), sub-coordenadores(as), secretários(as), docentes ou servidores lotados na
unidade acadêmica a qual o curso esteja vinculado, mediante agendamento pelo contato:
caa.prpg@ufg.br. Excepcionalmente, aos cursos vinculados à Regional Goiás, UFCAT e UFJ, será
permi�da a re�rada por colaborador expressamente autorizado por servidor responsável pelo
curso, no ato do agendamento;

A Coordenação de Assuntos Acadêmicos - CAA/PRPG incluirá despacho nos processos cujos
cer�ficados estejam disponíveis para re�rada, cabendo ao servidor que procedê-la registrar a
ciência no momento da coleta dos documentos;

Considerando a Resolução CONSUNI Nº 117, de 26 de novembro de 2021, que torna obrigatória a
apresentação de comprovante de vacinação para Covid-19, aos membros da comunidade
universitária e público externo, comprovado pelo cer�ficado nacional de vacinação, para o
desenvolvimento das a�vidades presenciais a serem realizadas nas dependências da UFG,
informamos que a CAA/PRPG confirmará o agendamento após a verificação da comprovação
respec�va ao servidor responsável pela re�rada, por meio da Plataforma Analisa UFG;

A entrega dos cer�ficados será realizada na recepção da PRPG, visando a manutenção do
distanciamento seguro nas dependências desta Pró-Reitoria.

2. Solicitamos a ampla divulgação do presente o�cio e colocamo-nos à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Júlia Parente Cardoso, Coordenadora, em 23/03/2022, às
10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

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 2774284 e
o código CRC F8707CBE.

Avenida Esperança s/n, Alameda Ingá – Quadra B – Edi�cio B1 – Prédio da Reitoria – Térreo - Bairro Campus
Samambaia - Telefone: (62)3521-1163
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