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COMUNICA UAECH-CG 29 - 24/02/2023

USO DOS ESPAÇOS DA UAECH-CG

Não há eventos agendados de 27/02/2023 a 03/03/2023

>> Acesse aqui a agenda completa de uso dos espaços físicos da UAECH-CG

EVENTOS:

>> 28/02 - Te conheci no Sarau Antropológico
>> 02/03 - 1ª sessão de 2023 do projeto “Abismos e Horizontes – Eleições em tempos de crise

>>  Confira aqui a lista completa de eventos da UFG

NOTÍCIAS:

>> Sistema de Consulta às Atividades Docentes recebe melhorias
>> Inscrições para Cursinho Federal de Goiás vão de 5ª (23/2) a sábado (25/2)
>> Sistema de Seleção Unificada supera 1 milhão de inscritos
>> Confira os editais de Pós-Graduação abertos

JORNAL UFG

>> Século XXI e a sustentabilidade ambiental
>> Publicação científica: você sabe se está no caminho certo?
>> Estudo avalia medo da COVID-19, depressão e ansiedade em estudantes universitários

>> Acesse aqui o Jornal UFG

DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO

>> 23/02 e 24/02 - Solicitação de matrícula: A partir das 9h - Período para o estudante solicitar, via Portal do
Discente, matrícula em turmas ofertadas no período 2022/4. 
>>27/02 e 28/02 - Processamento: Processamento das solicitações de matrícula de 2022/4. 
>>  28/02 -Término das aulas de 2022/2 da Educação básica e da Graduação.
>> 01/03 - Período de aulas: Início do período de 2022/4.
>> 01/03 e 02/03 - Acréscimo: A partir das 9h - Período para o estudante solicitar, via Portal do Discente, acréscimo
de componente curricular ofertado no período 2022/4.
>> 01/03 e 02/03 - Cancelamento: A partir das 9h - Período para o estudante cancelar, via Portal do Discente,
componente curricular ofertado no período 2022/4.
>> 01/03 a 09/03 - Solicitação de cadastro de NL: Período para as unidades acadêmicas solicitarem à
Prograd, via SEI, cadastro de novos componentes curriculares do Núcleo Livre para 2023/1. 

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19lYjQzMWRmaGZtODZwMmNlZXI1N21qODB1c0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://www.ufg.br/e/33637-te-conheci-no-sarau-antropologico
https://www.ufg.br/e/33664-1-sessao-de-2023-do-projeto-abismos-e-horizontes-eleicoes-em-tempos-de-crise
https://www.ufg.br/events
https://www.ufg.br/n/165305-sistema-de-consulta-as-atividades-docentes-recebe-melhorias
https://www.ufg.br/n/165331-inscricoes-para-cursinho-federal-de-goias-vao-de-5-23-2-a-sabado-25-2
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/sistema-de-selecao-unificada-supera-1-milhao-de-inscritos
https://prpg.ufg.br/
https://jornal.ufg.br/n/165403-seculo-xxi-e-a-sustentabilidade-ambiental
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/
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>> 03/03 - Análise de acréscimo: A partir das 9h - Período para os coordenadores dos cursos responsáveis pela
oferta analisarem as solicitações de acréscimo de componentes ofertados no 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/

