
22/03/2023, 10:51 E-mail de Universidade Federal de Goiás - COMUNICA UAECH-CG 32

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f6797ef759&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1761076050186625903&simpl=msg-f:17610760501866… 1/2

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

COMUNICA UAECH-CG 32
1 mensagem

HEVELY SANTANA <hevelysantana@discente.ufg.br> 22 de março de 2023 às 10:49
Para: "comunica.uaech@ufg.br" <comunica.uaech@ufg.br>

COMUNICA UAECH-CG 32 – 22/03/2023

 

USO DOS ESPAÇOS DA UAECH-CG

 

Não há eventos programados

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

 

EVENTOS

 

>> Março Mulher – Palestra  ‘‘Violência contra a mulher: como identificar e combater?’’

>> Confira aqui a lista completa de eventos da UFG

 

NOTÍCIAS

 

>> Assistência Estudantil lança edital do Programa Acolhe UFG

>> UFG divulga 3° e última chamada do SiSU 2023 na sexta-feira (17/3)

>> Campus Goiás participa da inauguração de galpão da coleta seletiva municipal

>> Museu antropológico recebe especialista em segurança patrimonial

>> Nova gestão da Faculdade de História inicia mandato 2023-2027

>> Encontro discute os desafios estratégicos da UFG para 2023

>> Marcos Ávila recebe comenda do CFM em Medicina e Pesquisa

>> Pós-graduação da UFG tem proposta aprovada no MAI-DAI 2023 do CNPq

 

JORNAL UFG

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_eb431dfhfm86p2ceer57mj80us@group.calendar.google.com&ctz=America/Sao_Paulo
https://ufg.br/e/33736-marco-mulher-palestra-violencia-contra-a-mulher-como-identificar-e-combater
https://ufg.br/events
https://goias.ufg.br/n/166274-assistencia-estudantil-lanca-edital-do-programa-acolhe-ufg
https://ufg.br/n/166145-ufg-divulga-3-e-ultima-chamada-do-sisu-2023-na-sexta-feira-17-3
https://goias.ufg.br/n/166180-campus-goias-participa-da-inauguracao-de-galpao-da-coleta-seletiva-municipal
https://ufg.br/n/166092-museu-antropologico-recebe-especialista-em-seguranca-patrimonial
https://ufg.br/n/166111-nova-gestao-da-faculdade-de-historia-inicia-mandato-2023-2027
https://ufg.br/n/166186-encontro-discute-os-desafios-estrategicos-da-ufg-para-2023
https://ufg.br/n/166220-marcos-avila-recebe-comenda-do-cfm-em-medicina-e-pesquisa
https://ufg.br/n/166229-pos-graduacao-da-ufg-tem-proposta-aprovada-no-mai-dai-2023-do-cnpq
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>> Uso de animais em testes de cosméticos é proibido pelo Governo Federal

>> ChatGTP e o impacto nas profissões é abordado em palestra

>> Acesse aqui o Jornal UFG

 

DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO

 

>> 21/03 a 23/03 - Rotinas de matrícula: Período de execução de rotinas preparatórias de matrícula de 2023/1.

>> 23/03 - Exclusão: Publicação do edital de estudantes em situação de exclusão da UFG a partir de 2023/1 (Incisos I, III e IV,
art.115, RGCG).

>> 23/03 - Divulgação de NL: Divulgação, no Portal da PROGRAD/UFG, dos componentes curriculares do Núcleo Livre
ofertados para o período 2023/1.

>> 24/03 a 31/03 - Solicitação de matrícula: Período para o estudante solicitar, via Portal do Discente, matrícula de 2023/1,
conforme escalonamento divulgado pela UFG.

>> 24/03 a 31/03 - Solicitação de trancamento: Período para o estudante solicitar, via Portal do Discente, trancamento de
matrícula de 2023/1, conforme escalonamento divulgado pela UFG (1° momento).

 

>> 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/

 

 

Enviado do Email para Windows

 

https://jornal.ufg.br/n/166251-uso-de-animais-em-testes-de-cosmeticos-e-proibido-pelo-governo-federal
https://jornal.ufg.br/n/166040-chatgtp-e-o-impacto-nas-profissoes-e-abordado-em-palestra
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

