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Goiânia, 18 de junho de 2021.

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

  

Assunto: Treinamento software iThenticate 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.031349/2021-06.

 

Prezado(a) Coordenador(a), 

 

 

1. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás promoverá no dia
16/07/2021, mais uma edição do treinamento para os  Coordenadores, Vice-Coordenadores, Secretários,
Docentes e Discentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, visando a u�lização do so�ware
iThen�cate da empresa Turni�n para detecção de similaridade em teses e dissertações.

2. O treinamento será realizado em 03 (três) momentos dis�ntos, via Plataforma Google
Meet, conforme detalhado abaixo:

Turma 1: das14h30 às 15h10 - treinamento para os Coordenadores, Vice-Coordenadores e
Secretários dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Turma 2: das 15h30 às 16h10 - treinamento para os docentes vinculados aos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Turma 3: das 16h30 às 17h10 - treinamento para os discentes vinculados aos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

3. As inscrições podem ser feitas até o dia 30/06/2021, sendo necessário que o interessado
tenha e-mail ins�tucional e preencha o formulário abaixo de acordo com o seu vínculo no programa de
pós-graduação.  

Links para inscrição no treinamento:

Coordenadores, Vice-Coordenadores e Secretários: h�ps://forms.gle/njU3aJdE6skdoTqh9
Docentes vinculados aos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu: h�ps://forms.gle/SeYm5aMuEkVren1t8
Discentes vinculados aos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu: h�ps://forms.gle/LR6gESHDApUvR4Zn7

https://forms.gle/njU3aJdE6skdoTqh9
https://forms.gle/SeYm5aMuEkVren1t8
https://forms.gle/LR6gESHDApUvR4Zn7


4. Solicitamos ampla divulgação entre os docentes e os discentes do seu programa, e
informamos também que os links para acesso as salas de treinamento   serão encaminhados para os
inscritos posteriormente, via e-mail indicado no ato da inscrição.    

 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
21/06/2021, às 22:13, 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 2145496 e
o código CRC BBC58F00.
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