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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2021/PRPG/UFG

Processo nº 23070.010677/2021-61

Goiânia, 26 de fevereiro de 2021.

 
Aos
Coordenadores, Vice-Coordenadores, Secretários e Docentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

  

Assunto: Programa de Apoio à Gestão na Pós-Graduação da UFG - Convite às próximas atividades

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.010677/2021-61.

Prezado(a)s Coordenadore(a)s, Vice-Coordenadore(a)s, Secretário(a)s e Docentes dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu,

 

1. Dando con�nuidade ao Programa de Apoio à Gestão na Pós-Graduação (PAGPG-UFG),
temos a sa�sfação de convidar a todo(a)s para as primeiras a�vidades do ano de 2021 no âmbito deste
Programa.

2. Em atendimento às solicitações de PPGs, nos dias 05, 12 e 19 de março, serão realizadas
a�vidades de orientação sobre o preenchimento do relatório Sucupira, conforme o cronograma abaixo:

- Dia 05/03/21 (14h às 18h): Parte 1 - Dados sobre itens e subitens relacionados à
dimensão de avaliação da CAPES relacionada ao Programa 
- Dia 12/03/21 (14h às 18h): Parte 2 - Dados sobre itens e subitens relacionados à
dimensão de avaliação da CAPES relacionada à Formação 
- Dia 19/03/21 (14h às 18h): Parte 3 - Dados sobre itens e subitens relacionados à
dimensão de avaliação da CAPES relacionada ao Impacto na sociedade

3. Os encontros serão divididos em dois blocos. O primeiro, de 14h às 16h, é reservado para a
apresentação das orientações da PRPG sobre o preenchimento do relatório Sucupira conforme
a dimensão de avaliação CAPES. O segundo bloco, de 16h às 18h, des�nado ao esclarecimento
de dúvidas, em roda de conversa.

4. As vagas estão abertas para coordenadore(a)s, vice-coordenador(a)s, secretário(a)s e
docentes que par�cipem dos grupos de trabalho de preenchimento do relatório de avaliação dos PPGs.
Todos poderão par�cipar em um ou mais encontros de seu interesse.

5. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário
eletrônico: h�ps://forms.gle/7VyY5b6ca66f9Gxw6

6. As a�vidades ocorrerão por meio da plataforma Google Meet, cujo link será enviado aos
inscritos.

7. Ainda no contexto do PAGPG, a PRPG também promoverá no dia 25 de março, de 14h às
17h, a a�vidade "Comunicação ins�tucional na era digital: como a pós-graduação da UFG pode se
adaptar melhor às redes?". O evento terá a par�cipação da Secretaria de Comunicação - SECOM/UFG,
além da Coordenação de Comunicação da PRPG, e ocorrerá por meio da plataforma Google Meet, cujo

https://forms.gle/7VyY5b6ca66f9Gxw6
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link será enviado aos inscritos. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário eletrônico:
h�ps://forms.gle/tV9kqrzk4uhiHy7g8

8. Solicitamos aos Coordenadores a manifestação de ciência neste processo e a ampla
divulgação destas a�vidades aos interessados.

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
26/02/2021, às 18:29, 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 1905310 e
o código CRC DFFCECDF.
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