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COMUNICA UAECH-CG 15 - 25/11/2022 

USO DOS ESPAÇOS DA UAECH-CG 

28/11/2022 - Segunda-feira 
>> 14h - 18h - Atividade da coordenação do CMD 
Local: Aduitório da UAECH-CG
Obs.: Não haverá a utilização de aparelhos sonoros

29/11/2022 - Terça-feira 
>> 17h - 18h30min - Sessão extraordinária do Conselho Gestor 
Local: Aduitório da UAECH-CG
Obs.: Haverá a utilização de aparelhos sonoros

30/11/2022 - Quarta-feira 
>>  17h30min às 19h  - Atividades do PIBID e Residência Pedagógica 
Local: Aduitório da UAECH-CG
Obs.: Não haverá a utilização de aparelhos sonoros

EVENTOS:

>> 10/11 a  04/12 - Novembro Negro Unificado da Cidade de Goiás 2022
>> 12/11 a 12/12 - Exposição "antes que acabe em nós nosso desejo"
>> 01/12 - Hora LAPEI - Desafios e experiências na educação para o empreendedorismo no ensino médio público 
>> 01/12 - Solenidade de entrega de título de Professora Emérita à Zênia de Faria 
>>  30/11 a 02/12 - 6ª Mostra Acadêmica de Engenharia de Transportes (Maet) 

NOTÍCIAS: 

>> Câmpus Goiás convida para a Sessão Extraordinária do Conselho Gestor 
>> Câmpus Goiás receberá visita da Reitoria da UFG 
>> Câmpus Goiás divulga Nota Técnica 
>> Docente e discentes do CG participam de evento no Uruguai 
>> PET Vila Boa publica edital de seleção para bolsistas e voluntários 
>> UFG abre Processo Seletivo para ingresso pelo Programa UFGInclui 
>> Conpeex UFG 2022 celebra bicentenário da independência 
>> Virada Ambiental 2022 reúne instituições, municípios e cidadãos 
>> UFG é uma das estações do International Jazz Express to Brazil 2002 
>> Vacinas e combate à desinformação são temas da abertura do 19º Conpeex 
>> Quatro projetos da UFG são contemplados em edital internacional 
>> Diretores da UFG são orientados sobre quadro epidemiológico da Covid-19 
>> UFG recebe embaixador da Áustria 
>> Ações de inclusão da UFG e a luta por uma universidade plural 
>> Uma defesa na escola pública 

https://www.goias.ufg.br/n/162044-novembro-negro-unificado-da-cidade-de-goias-2022
https://www.ufg.br/e/33332-exposicao-antes-que-acabe-em-nos-nosso-desejo
https://www.ufg.br/e/33265-hora-lapei-desafios-e-experiencias-na-educacao-para-o-empreendedorismo-no-ensino-medio-publico
https://www.ufg.br/e/33335-solenidade-de-entrega-de-titulo-de-professora-emerita-a-zenia-de-faria
https://www.ufg.br/e/33225-6-mostra-academica-de-engenharia-de-transportes-maet
https://goias.ufg.br/n/162490-campus-goias-convida-para-a-sessao-extraordinaria-do-conselho-gestor
https://goias.ufg.br/n/162464-campus-goias-recebera-visita-da-reitoria-da-ufg
https://goias.ufg.br/n/162411-campus-goias-divulga-nota-tecnica
https://goias.ufg.br/n/162360-docente-e-discentes-do-cg-participam-de-evento-no-uruguai
https://goias.ufg.br/n/162338-pet-vila-boa-publica-edital-de-selecao-para-bolsistas-e-voluntarios
https://goias.ufg.br/n/162338-pet-vila-boa-publica-edital-de-selecao-para-bolsistas-e-voluntarios
https://www.ufg.br/n/162157-ufg-abre-processo-seletivo-para-ingresso-pelo-programa-ufginclui
https://www.ufg.br/n/162470-conpeex-ufg-2022-celebra-bicentenario-da-independencia
https://www.ufg.br/n/162466-virada-ambiental-2022-reune-instituicoes-municipios-e-cidadaos
https://www.ufg.br/n/162393-ufg-e-uma-das-estacoes-do-international-jazz-express-to-brazil-2002
https://www.ufg.br/n/162393-ufg-e-uma-das-estacoes-do-international-jazz-express-to-brazil-2002
https://www.ufg.br/n/162398-vacinas-e-combate-a-desinformacao-sao-temas-da-abertura-do-19-conpeex
https://www.ufg.br/n/162332-quatro-projetos-da-ufg-sao-contemplados-em-edital-internacional
https://www.ufg.br/n/162320-diretores-da-ufg-sao-orientados-sobre-quadro-epidemiologico-da-covid-19
https://www.ufg.br/n/162282-ufg-recebe-embaixador-da-austria
https://jornal.ufg.br/n/162357-acoes-de-inclusao-da-ufg-e-a-luta-por-uma-universidade-plural
https://jornal.ufg.br/n/162080-uma-defesa-na-escola-publica
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>> Lançado o Guia de Integridade Acadêmica da UFG 
>> Curso de NR-10 (Básico) - Instalações e Serviços de Eletricidade 
>> Novas regras facilitam avaliação pericial para servidores do Executivo federal 
>> Governo Federal atualiza Sistema de Concessão de Diárias e Passagens para reduzir custos 
>> Termina no fim de novembro prazo para migração de regime previdenciárioTermina no fim de novembro prazo
para migração de regime previdenciário 
>> Módulo para requerer Licença para Capacitação já está disponível no SOUGOV.BR

DATAS  DO CALENDÁRIO ACADÊMICO (25/11 a 01/12) 

>> 22/11 a 16/12  - Prováveis Formandos 2022/2: Período para o CGA devolver às coordenações de curso, via
Sistema Eletrônico de Informação (SEI), os processos de Graduação:Colação de Grau dos prováveis formandos do
2º semestre/2022  

>> O Calendário Acadêmico completo pode ser conferido aqui. 
>> Grandes datas do Calendário da UFG 2023

Produzido pela Secretaria Executiva da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do Câmpus
Goiás da Universidade Federal de Goiás 
www.ufg.br | www.goias.ufg.br | www.uaech.goias.ufg.br

https://prpi.ufg.br/n/162421-lancado-o-guia-de-integridade-academica-da-ufg
https://www.propessoas.ufg.br/n/162416-curso-de-nr-10-basico-instalacoes-e-servicos-de-eletricidade
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/novas-regras-facilitam-avaliacao-pericial-para-servidores-do-executivo-federal
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/governo-federal-atualiza-sistema-de-concessao-de-diarias-e-passagens-para-reduzir-custos
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/termina-no-fim-de-novembro-prazo-para-migracao-de-regime-previdenciario
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/termina-no-fim-de-novembro-prazo-para-migracao-de-regime-previdenciario
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/modulo-para-requerer-licenca-para-capacitacao-ja-esta-disponivel-no-sougov.br
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Resolucao_CONSUNI_2022_0135.pdf
https://prograd.ufg.br/n/162079-grandes-datas-do-calendario-da-ufg-2023
http://www.ufg.br/
http://www.goias.ufg.br/
https://uaech.goias.ufg.br/

