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COMUNICA UAECH-CG 7 - 18/10/2022 

EVENTOS: 

20/10/2022 - Quinta-feira 

>> 19h - 22h - Evento - Educação do Campo 
Local: Auditório 
Obs.: não haverá utilização de aparelhos sonoros

21/10/2022 - Sexta-feira

O pátio do Colégio Sant'Ana será utilizado para a ação do Projeto Campo Saúde, Realizado pelo Senar Goiás, das
8h às 18h.

NOTÍCIAS:

>> Como se formar na UFG? O que você precisa saber sobre o RGCG
>> Cortes no orçamento asfixiam Instituições Federais de Ensino 
>> Coordenação de Estágio convoca candidato(a) de edital de estágio 
>> Relato da experiência de estudos da nossa ex-aluna, Mariana Fleury Teixeira de Vasconcelos, em Portugal. 
>> Confira a programação da semana do Servidor público 
>> Processo Seletivo da UFG para portador de diploma abre 598 vagas 
>> IPElab UFG convida público geral para Open Day no dia 19/10 
>> Publicado Edital de Chamada Pública UFG nº 001/2022 
>> IME comemora Jubileu de Prata 
>> Pesquisa da UFG cria oficina para estimular pensamento crítico em comunidades vulneráveis
>> Cartilha orienta população sobre deslizamentos de terra 

DATAS  DO CALENDÁRIO ACADÊMICO (17/10 a 21/10)

>> 17/10 a 18/10 -  Solicitação de acréscimo: A partir das 9h - Período para o estudante solicitar, via Portal do
Discente, acréscimo de componente curricular ofertado em 2022/2 (2º momento).
>> 17/10 a 28/02 - Período de aulas: Período de aulas de 2022/2 da Educação básica e Graduação. 
>> 09/10 - Consolidação de turma: Data limite para os professores consolidarem as turmas do período 2022/3.
>> 19/10 a 20/10 Análise de solicitação de acréscimo: A partir das 9h - Período para os coordenadores dos cursos
responsáveis pela oferta analisarem as solicitações de acréscimo de componentes curriculares ofertados em 2022/2
(2º momento).
>> 21/10 - Edital: Publicação do Edital de Vagas Remanescentes.   

>> O Calendário Acadêmico completo pode ser conferido aqui.
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