
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 11/2019/PRPG/UFG

Processo nº 23070.017966/2019-76

Goiânia, 05 de junho de 2019.

 

A(o) Senhor(a)

Coordenador(a) de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – (Níveis de Mestrado Acadêmico e
Profissional e de Doutorado)

Universidade Federal de Goiás

 

Assunto: Nova forma de comunicação com os Programas de Pós-Graduação Referência:

Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.017966/2019-76.

 

Senhor(a) Coordenador(a),

1. Informamos que, atendendo a uma solicitação da PRPG,  entre os meses de junho e julho, a Secretaria
de Tecnologias de Informação estará fazendo um treinamento a representantes de programas de pós-
graduação para o uso de salas de webconferência da RNP.

2. Essas salas virtuais são uma excelente opção para a realização de bancas por webconferência e a UFG
dispõe de várias salas.

3. O treinamento será ministrado para turmas de até 8 pessoas, conforme cronograma disponível no
link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qwycfwJTsVEjcsYjZ1aKGNLZfTd9A
LdFhBgqPb44Ebw/edit?ts=5cdabf4d#gid=0

4. Diante do exposto, solicitamos que cada PPG defina quem irá receber esse treinamento, escolha em
qual das opções de data e faça a inscrição, por telefone, com Cláudio ou Débora, da PRPG.

5. Cabe salientar que o representante do programa deverá auxiliar nas ocasiões de bancas usando as salas
da RNP e será um multiplicador desse treinamento no âmbito do PPG.

6. Na oportunidade, alertamos que para participar do treinamento, cada representante deverá trazer o seu
notebook.

 

Atenciosamente,

Elena Ortiz Preuss

Diretora Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qwycfwJTsVEjcsYjZ1aKGNLZfTd9ALdFhBgqPb44Ebw/edit?ts=5cdabf4d#gid=0


Documento assinado eletronicamente por Elena Or�z Preuss, Pró-Reitor Adjunto, em 05/06/2019,
às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0698807 e
o código CRC 133EB3C1.
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