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

OFÍCIO CIRCULAR Nº 14/2021/PRPG/UFG
Processo nº 23070.017049/2021-14
Goiânia, 01 de abril de 2021.
Aos docentes integrantes da Comissão de Avaliação para o Reconhecimento de Diplomas - CARD:
Profa. Cris ane Comine (FANUT)
Prof. Luiz Antonio Signates Freitas (FIC)
Prof. Thiago Lopes Rocha (IPTSP)
Prof. Thiago Suman Santoro (FAFIL)
Prof. Cris ano Pereira Alencar Arrais (FH)
Profa. Daniela de Melo e Silva (ICB)
Profa. Sylvia Regina Mesquita de Almeida (EECA)
Profa. Lilian Ucker Pero o (FAV)
Profa. Eliane Gonçalves (FCS)
Prof. Carlos Henrique de Castro (ICB)
Profa. Solange Mar ns Oliveira Magalhães (FE)
Profa. Nadia do Lago Costa (FO)
Prof. Leandro Guimarães Franco (EVZ)
Prof. Ricardo Limongi França Coelho (FACE)
Prof. José Querino Tavares Neto (FD)

Assunto: Calendário de reuniões da CARD no primeiro semestre de 2021

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.017049/2021-14.
Prezados(as) integrantes da CARD,
1.
Após consulta sobre a disponibilidade do(a)s senhore(a)s, veriﬁcamos que os dias da
semana com maior indicação de preferência foram segunda-feira à tarde, terça-feira à tarde, e quintafeira à tarde, não se chegando a um dia com disponibilidade de todo(a)s. Assim, faremos um cronograma
com rodízio de datas, de modo a não inviabilizar completamente a par cipação de algum(a) do(a)s
integrantes.
2.

Segue o cronograma das reuniões da CARD no primeiro semestre de 2021:
Abril: 27 - terça-feira - 16-18 horas
Maio: 27 - quinta- feira - 16-18 horas
Junho: 21 - segunda-feira - 16-18 horas

3.
Na oportunidade, para a reunião do dia 27 de abril, solicitamos a todos e todas a consulta
aos seguintes documentos e obras, que fundamentarão as discussões sobre o tratado de Bolonha,
conforme demanda da CARD em sua úl ma reunião:
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2139824&infra_sistema=1… 1/2
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1) Declaração de Bolonha
h p://www.abc.org.br/wp-content/uploads/2009/09/www.
ufabc_.edu_.br_images_stories_pdfs_declaracaodebolonhaportugues.pdf
2) Ar go - Declaração de Bolonha e internacionalização da educação superior:
protagonismo dos reitores e autonomia universitária em questão
h ps://www.scielo.br/pdf/aval/v20n1/1414-4077-aval-20-01-00225.pdf
3) Ar go - Processo de Bolonha e mudanças curriculares na educação superior: para que
competências?
h ps://www.scielo.br/pdf/ep/v44/1517-9702-ep-44-e174148.pdf
4) EUROPEAN COMMISSION/EURYDICE/EACEA/EURYDICE. The European higher educa on
area in 2015: Bologna process implementa on report. Luxembourg: Oﬃce of the European Union, 2015.
h ps://op.europa.eu/en/publica on-detail/-/publica on/91f926b2-6965-4abe-a1be600903e4df93/language-en
Pedimos ainda que busquem referências em suas respec vas áreas do conhecimento
sobre o impacto do processo de Bolonha na formação proﬁssional de sua especialidade.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
07/04/2021, às 13:56, 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 1979815 e
o código CRC 55D4079D.
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