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HEVELY SAMILY AVELINO DE SANTANA <hevelysantana@discente.ufg.br>

COMUNICA UAECH-CG 30 - 08/03/2023
1 mensagem

hevelysantana <hevelysantana@discente.ufg.br> 8 de março de 2023 às 08:29
Para: "comunica.uaech@ufg.br" <comunica.uaech@ufg.br>

 

COMUNICA UAECH-CG 30 – 08/03/2023

 

USO DOS ESPAÇOS DA UAECH-CG

 

Não há eventos programados

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

 

EVENTOS

 

>> 08/03 Programa UFG com você – Cerrado e Cultura – a economia social e criativa na reprodução socioeconômica de mulheres quilombolas e
camponesas

>> 08/03 Inauguração do Espaço Bambu da Escola de Agronomia da UFG

>> 15/03 Hora LAPEI – Lançamento da nova edição do livro ‘‘O Segredo de Luísa’’

>> Confira aqui a lista completa de eventos da UFG

 

NOTÍCIAS

 

>>PROGRAD divulga edital de seleção de monitores para o semestre de 2023/1

>> UFG recebe mais de 52 mil inscrições no Sistema Unificado de Seleção

>> Horário de funcionamento da UAECH durante período de recesso acadêmico

>> Comunicado sobre o funcionamento do RU durante o recesso acadêmico

>> Arquitetura e Urbanismo convoca discentes para compor grupo de apoio

>> Restaurante Executivo será desativado para ampliar RU do Samambaia

>> UFG é convidada por embaixador a integrar missão ao Quênia

>> Segurança nos câmpus da Universidade é discutida em reunião

>> Estudo da UFG aborda desafios da mulher empreendedora

>> UFG recebe parecer favorável do CNPq para novas bolsas de pós

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_eb431dfhfm86p2ceer57mj80us@group.calendar.google.com&ctz=America/Sao_Paulo
https://ufg.br/e/33689-programa-ufg-com-voce-cerrado-e-cultura-a-economia-social-e-criativa-na-reproducao-socioeconomica-de-mulheres-quilombolas-e-camponesas
https://ufg.br/e/33691-inauguracao-do-espaco-bambu-da-escola-de-agronomia-da-ufg
https://ufg.br/e/33690-hora-lapei-lancamento-da-nova-edicao-do-livro-o-segredo-de-luisa
https://ufg.br/events
https://goias.ufg.br/n/165263-prograd-divulga-edital-de-selecao-de-monitores-para-o-semestre-2023-1
https://ufg.br/n/165534-ufg-recebe-mais-de-52-mil-inscricoes-no-sistema-unificado-de-selecao
https://uaech.goias.ufg.br/n/165573-horario-de-funcionamento-da-uaech-durante-periodo-de-recesso-academico
https://goias.ufg.br/n/165595-comunicado-sobre-o-funcionamento-do-ru-durante-o-recesso-academico
https://goias.ufg.br/n/165712-arquitetura-e-urbanismo-convoca-discentes-de-para-compor-grupo-de-apoio
https://ufg.br/n/165548-restaurante-executivo-sera-desativado-para-ampliar-ru-do-samambaia
https://ufg.br/n/165614-ufg-e-convidada-por-embaixador-a-integrar-missao-ao-quenia
https://ufg.br/n/165644-seguranca-nos-campus-da-universidade-e-discutida-em-reuniao
https://ufg.br/n/165795-estudo-da-ufg-aborda-desafios-da-mulher-empreendedora
https://ufg.br/n/165718-ufg-recebe-parecer-favoravel-do-cnpq-para-novas-bolsas-de-pos


08/03/2023, 08:46 E-mail de Universidade Federal de Goiás - COMUNICA UAECH-CG 30 - 08/03/2023

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f6797ef759&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1759798844145823171&simpl=msg-f%3A1759798… 2/2

 

JORNAL UFG

 

>> Projeto da UFG aproxima a ciência de estudantes da rede pública

>> Influencers digitais reafirmam padronização da beleza, segundo pesquisa da UFG

>> Acesse aqui o Jornal UFG

 

DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO

 

>> 13/02 a 23/03 – Validação de oferta de turma: período para as unidades acadêmicas validarem solicitações de turmas para 2023/1, com
vinculação de docentes.

>> 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.

 

>> O Calendário Acadêmico 2022 completo pode ser conferido aqui.

>> O Calendário Acadêmico 2023 pode ser conferido aqui.

 

Produzido pela Secretaria Executiva da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do Câmpus Goiás da Universidade Federal de
Goiás
https://ufg.br/| https://goias.ufg.br/| https://uaech.goias.ufg.br/
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https://jornal.ufg.br/n/165529-projeto-da-ufg-aproxima-a-ciencia-de-estudantes-da-rede-publica
https://jornal.ufg.br/n/165794-influencers-digitais-reafirmam-padronizacao-da-beleza-segundo-pesquisa-da-ufg
https://jornal.ufg.br/
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
https://ufg.br/
https://goias.ufg.br/
https://uaech.goias.ufg.br/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

