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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Universidade do Estado de Minas Gerais 

Pró-Reitoria de Graduação

 

O�cio UEMG/PROGRAD nº. 35/2021

Belo Horizonte, 08 de abril de 2021.

Às Unidades Acadêmicas UEMG

  

Assunto: Capacitação de Novos Servidores

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2350.01.0003114/2021-35].

  

Prezadas Diretoras e Prezados Diretores,

Prezadas e Prezados Técnicos Administra�vos,

Prezadas e Prezados Analistas Universitários, boa noite.

 

 

Com a chegada de novos servidores técnicos administra�vos e analistas universitários em nossa
Universidade preparamos uma semana de capacitação, entre 12 e 16 de abril, via Plataforma Microso�
Teams, das 09 às 12 horas, para que possamos apresentar os procedimentos de trabalho adotados nos
setores da PROGRAD relacionados às Unidades Acadêmicas da UEMG.

 

Essa capacitação, que contará com a par�cipação da Coordenadoria de Registro e Controle Acadêmico,
da Coordenadoria de EAD, e da Coordenadoria Acadêmica de Graduação, assim como os setores de
Divisão de Registro de Diplomas e Divisão de Gestão de Bibliotecas, permi�rá que sejam demonstrados
os processos realizados por cada setor. Questões, dúvidas, sugestões e comentários poderão ser
realizados por todos os servidores.

 

Estendemos o convite aos servidores técnicos administra�vos e analistas universitários que já atuam nas
Secretarias Acadêmicas das Unidades. A par�cipação de todos os servidores é importante para o
conhecimento das atuais a�vidades e procedimentos adotados em cada setor da PROGRAD,
considerando ainda o Decreto Estadual Nº 48.046/2020, que estabelece as finalidades, competências e
descrições das unidades administra�vas da Universidade do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

 

Em anexo está a programação da Semana de Capacitação, com as informações sobre o que será tratado
em cada dia, o horário e a equipe responsável. O link para todos os dias será o
mesmo: h�ps://bit.ly/2Rk92MJ

 

Contamos com a par�cipação de todas e todos e desejamos boas-vindas aos novos servidores.

 

Divulguem aos (às) interessados (as)!

https://bit.ly/2Rk92MJ
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Atenciosamente, 

 

Michelle Gonçalves Rodrigues 

Pró-Reitora de Graduação 

  

Documento assinado eletronicamente por Michelle Gonçalves Rodrigues, Pró-Reitor(a), em
08/04/2021, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27859300
e o código CRC 5C37E7AB.

Referência: Processo nº 2350.01.0003114/2021-35 SEI nº 27859300
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