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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 18/2021/PRPG/UFG

Processo nº 23070.020217/2021-41

Goiânia, 22 de abril de 2021.

 
Às
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu
Universidade Federal de Goiás

 

Assunto: Pauta para reunião com os Programas de Pós-Graduação stricto sensu no dia 26 de abril

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.020217/2021-41.

Prezado(a)s Coordenadore(a)s,

 

1. Conforme informado no OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2021/PRPG/UFG (Processo nº
23070.010679/2021-50), reiteremos o convite para o(a)s Coordenadore(a)s e o(a)s Vice-
coordenadore(a)s dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFG para reunião  a ser realizada no
dia 26 de abril (segunda-feira) às 14h, via Plataforma Google Meet (link: h�ps://meet.google.com/dwr-
jbom-fpi), cuja pauta é apresentada abaixo:

2. Polí�ca Ins�tucional de Integridade Acadêmica - Ações da PRPG - a) aquisição de Programa
an�-plágio e disponibilização para uso pelos PPG para análise das dissertações e teses b) disponibilização
para uso mediante treinamento em 30 de abril, c) norma�va para subs�tuição do volume final da
dissertação ou tese.

3. Polí�ca da Internacionalização - eixo mobilidade - a) Informes do edital de Bolsas PDSE;
b) pron�dão para a mobilidade discente - Curso preparatório para TOEFEL a ser ofertado no contexto do
Programa UFG Doutoral e possibilidade de aproveitamento de crédito como a�vidade complementar. 

4. Relatório anual de a�vidades do PPG: devolu�va da análise preliminar pela PRPG e
reflexões para a gestão nos PPGs.

5. Processo de transição na Coordenação da Pós-Graduação - desafios e implicações para a
consolidação do PPG.

6. Bolsas - Edital de Bolsas FAPEG; Bolsas do Programa de Desenvolvimento da Pós-
Graduação/ CAPES - parcerias estratégicas nos estados; Bolsas do Programa MAIDAI/CNPq; 

7. Análise de relatórios das Comissões de Credenciamento/Recredenciamento para
apreciação na CSPPG em atendimento à resolução CEPEC n°1403/2016: aspectos básicos da tramitação -
de 1 a julho a 15 de agosto - abertura de Processo no SEI, com despacho de solicitação de apreciação na
CSPPG, Anexar: Norma específica de credenciamento e recredenciamento do PPG; relatório específico de
análise de cada docente e resultado; Relatório final da Comissão de Credenciamento e Recredenciamento
do PPG; Cer�dão de ata da CPG sobre a apreciação do relatório da Comissão. Os processos serão
atribuídos aos relatores de 16 a 30 de agosto e serão apreciados nas reuniões da CSPPG de setembro e
outubro. 

https://meet.google.com/dwr-jbom-fpi
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8. Apreciação da proposta de estratégias de integração entre a pós-graduação lato e stricto
sensu e discussão de outras possibilidades - mobilidade em disciplinas e a�vidades de pesquisa.

9. Re-visitação da Resolução Conjunta CEPEC/CONSUNI 01/2017.

10. Programa de Apoio à Gestão na Pós-Graduação - Estão convidados Coordenadore(a)s e
Vice-Coordenadore(a)s e Secretário(a)s dos PPGs. A�vidades previstas para junho e agosto: a) Gestão
financeira de Programas de Pós-Graduação 3/06 - 14:00- 16:00 - Aspectos gerais e planejamento
financeiro como estratégia de consolidação do PPG; 10/06 - 14:00- 17:30 - SEI - Processos de execução do
PROAP; 24/06 - 14:00- 17:30 - Atualização do uso do SCDP; 01/07 - 14:00- 17:30 - SIPAC - ETP. b) 05/08
- 14:00 - 17:30 - Curso Introdutório de Formação de Coordenadores de Pós-Graduação; 12/08 - 14:00-
17:30 - Gestão de informação e comunicação na Pós-Graduação 26 /08 - 14:00- 17:30 - SIGAA -
funcionalidades e recursos para a gestão 02/09 - 14:00- 17:30 - SEI funcionalidades e ferramentas para a
gestão. 

11. Em caso de inviabilidade da presença de representante da gestão do PPG
(Coordenador(a) ou Vice-coordenador(a), poderá ser designado um docente representante do PPG para
par�cipar da reunião.

12. Solicitamos aos Coordenadores a manifestação de ciência neste processo.

 

Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
22/04/2021, às 17:38, 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 2018859 e
o código CRC 59F5B9BD.
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