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O�cio nº 4/2020/ProPG

São Carlos, 14 de abril de 2020.

Para: 
Coordenadores(as) e Secretários(as) de Programas de Pós-Graduação da UFSCar

 

Assunto: Disponibilização de histórico escolar defini�vo com mecanismo para verificação
de auten�cidade.

  

Prezados(as) Senhores(as),

 

Informamos que está disponível no ProPGWeb o histórico escolar defini�vo dos alunos (correspondentes
aos alunos cujas concessões de �tulos tenham sido homologadas pelo CoPG) com mecanismo para
verificação de auten�cidade. Desse modo, o próprio aluno pode obter seus históricos escolares no
ProPGWeb, sem a exigência de coleta de assinaturas, e a veracidade do documento pode ser verificada
por qualquer interessado. Essa medida foi adotada, tendo em vista as dificuldades que todos teremos
para a entrega das vias �sicas de históricos escolares e diplomas aos alunos concluintes, nesse período de
isolamento social ao qual estamos subme�dos. Acreditamos que, de posse do Histórico Escolar defini�vo
e do Cer�ficado de Conclusão (ambos documentos gerados pelo ProPGWeb com mecanismo para
verificação de auten�cidade), grande parte das possíveis necessidades imediatas dos alunos concluintes
possa ser atendida.

Pedimos que divulguem ao corpo docente e discente em seu Programa de Pós-Graduação.

  

Atenciosamente,

 

Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

Universidade Federal de São Carlos

 

 

Documento assinado eletronicamente por Audrey Borghi e Silva, Pró-Reitor(a), em 15/04/2020, às
10:27, 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.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0160411 e o código CRC FBE91CC6.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0160411&crc=FBE91CC6


Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.006225/2020-60 SEI nº 0160411 
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