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COMUNICA UAECH-CG 28 - 17/02/2023

USO DOS ESPAÇOS DA UAECH-CG

Não há eventos agendados

EVENTOS:

>> 15 a 21/03 - 14ª mostra de cinema "O amor, a morte e as paixões"
>> 20/01 a 28/02 - Exposição "Jornal 4º Poder 60 Anos" - Câmpus Samambaia
>> 24/02 - Cerimônia de entrega dos certificados Consuni 2022
>> 28/02 - Te conheci no Sarau Antropológico

>>  Confira aqui a lista completa de eventos da UFG

NOTÍCIAS:

>> UFG abre Processo Seletivo para ingresso no curso de Licenciatura em Educação do Campo
>> Começou o SiSU 2023! Venha para a UFG!
>> Defesa de TCC do curso de Ledoc
>> PROGRAD divulga edital de seleção de monitores para o semestre 2023/1
>> Colaboradora Surda do CG é aprovada em primeiro lugar em concurso da UFG
>> Professor e Ex aluno do CG são nomeados para cargos de ações públicas do Governo Federal
>> Empossado 1º docente efetivo indígena da Universidade
>> 4° Prêmio Dom Tomás Balduíno é entregue a jornalistas de Goiás
>> Propostas da pós-graduação da UFG são recomendadas pela Capes
>> UFG sedia premiação da Olimpíada Nacional de Ciências - Regional Goiás
>> Docente da UFG que vai atuar na Capes comemora reajuste das bolsas
>> XII Prêmio de Fotografia e Ciência & Arte do CNPq está com inscrições abertas
>> Biossensor que mede a glicose pela lágrima promete facilitar a vida de pessoas com diabetes
>> Confira os editais de Pós-Graduação abertos
>> Enap lança evento que propõe análise de dados sobre desigualdades de gênero no serviço público
>> MEC aumenta o número de bolsas em 26% e reajusta valores
>> Passo a passo para efetuar inscrição no Sisu

JORNAL UFG

>> Publicação científica: você sabe se está no caminho certo?
>> Estudo avalia medo da COVID-19, depressão e ansiedade em estudantes universitários
>> Artistas da FAV abrem exposições individuais no Centro Cultural Octo Marques

>> Acesse aqui o Jornal UFG

DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO

https://www.ufg.br/e/33616-14-mostra-de-cinema-o-amor-a-morte-e-as-paixoes
https://www.ufg.br/e/33499-exposicao-jornal-4-poder-60-anos-campus-samambaia
https://www.ufg.br/e/33636-cerimonia-de-entrega-dos-certificados-consuni-2022
https://www.ufg.br/e/33637-te-conheci-no-sarau-antropologico
https://www.ufg.br/events
https://institutoverbena.ufg.br/n/164229-ufg-abre-processo-seletivo-para-ingresso-no-curso-de-licenciatura-em-educacao-do-campo
https://www.ufg.br/n/165206-comecou-o-sisu-2023-venha-para-a-ufg
https://uaech.goias.ufg.br/n/165269-defesa-de-tcc-do-curso-de-ledoc
https://goias.ufg.br/n/165263-prograd-divulga-edital-de-selecao-de-monitores-para-o-semestre-2023-1
https://goias.ufg.br/n/165147-colaboradora-surda-do-cg-e-aprovada-em-primeiro-lugar-em-concurso-da-ufg
https://goias.ufg.br/n/165266-professor-e-ex-aluno-do-cg-sao-nomeados-para-cargos-de-acoes-publicas-do-governo-federal
https://www.ufg.br/n/165042-empossado-1-docente-efetivo-indigena-da-universidade
https://www.ufg.br/n/165183-4-premio-dom-tomas-balduino-e-entregue-a-jornalistas-de-goias
https://www.ufg.br/n/165177-propostas-da-pos-graduacao-da-ufg-sao-recomendadas-pela-capes
https://www.ufg.br/n/165184-ufg-sedia-premiacao-da-olimpiada-nacional-de-ciencias-regional-goias
https://www.ufg.br/n/165270-docente-da-ufg-que-vai-atuar-na-capes-comemora-reajuste-das-bolsas
https://prpi.ufg.br/n/165227-xii-premio-de-fotografia-e-ciencia-arte-do-cnpq-esta-com-inscricoes-abertas
https://prpi.ufg.br/n/165230-biossensor-que-mede-a-glicose-pela-lagrima-promete-facilitar-a-vida-de-pessoas-com-diabetes
https://prpg.ufg.br/
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/enap-lanca-evento-que-propoe-analise-de-dados-sobre-desigualdades-de-genero-no-servico-publico
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-aumenta-o-numero-de-bolsas-em-26-e-reajusta-valores
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/passo-a-passo-para-efetuar-inscricao-no-sisu
https://jornal.ufg.br/n/165258-publicacao-cientifica-voce-sabe-se-esta-no-caminho-certo
https://jornal.ufg.br/n/164989-estudo-avalia-medo-da-covid-19-depressao-e-ansiedade-em-estudantes-universitarios
https://jornal.ufg.br/n/164964-artistas-da-fav-abrem-exposicoes-individuais-no-centro-cultural-octo-marques
https://jornal.ufg.br/
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>> 03/02 a 17/02 - Oferta de turma: Período para as coordenações de curso e/ou as unidades acadêmicas
ofertarem turmas para o período 2022/4. 
 >> 13/02 a 06/03 Solicitação de oferta de turma: Período para as coordenações de curso solicitarem oferta de
turmas para 2023/1 às unidades responsáveis pelos componentes curriculares de suas matrizes curriculares. 
>> 13/02 a 23/03 Oferta de turma: Período para as coordenações de curso ofertarem turmas para 2023/1. 
>> 13/02 a 23/03 Validação de oferta de turma: Período para as unidades acadêmicas validarem solicitações de
turmas para 2023/1, com vinculação dos docentes.
>> 20/02 - Ponto facultativo: Carnaval.
>> 21/02 - Ponto facultativo: Carnaval.
>> 22/02 - Ponto facultativo até às 14h: Quarta-feira de cinzas.
>> 22/02 - Divulgação de NL: Divulgação, no Portal da Prograd, dos componentes curriculares do Núcleo Livre
ofertados para período 2022/4.   

>> O Calendário Acadêmico 2022 completo pode ser conferido aqui.
>> O Calendário Acadêmico 2023 pode ser conferido aqui.
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Resolucao_CONSUNI_2022_0135.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2023_1800.pdf
http://www.ufg.br/
http://www.goias.ufg.br/
https://uaech.goias.ufg.br/

