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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - ProPG 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33518110 - h�p://www.ufscar.br

O�cio-Circular nº 21/2021/ProPG

São Carlos, 20 de agosto de 2021.

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

Assunto: Complementação de listas de presenças em disciplinas geradas pelo ProPGWeb

  

Prezados(as) Senhores(as),

 

Informamos que, mediante a demanda de Programas de Pós-Graduação (PPG) e a pedido da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação (ProPG/UFSCar), a Secretaria Geral de Informá�ca (SIn/UFSCar) realizou modificações
nas listas de presença em disciplinas, geradas pelo ProPGWeb.

A lista de presença, agora, contém os endereços de e-mail dos estudantes inscritos na disciplina. Esses
endereços podem ser u�lizados pelo(a) docente da respec�va disciplina EXCLUSIVAMENTE
para comunicação com os(as) discentes inscritos, quando necessário para o desenvolvimento das
a�vidades da disciplina.

As coordenações dos PPGs devem alertar os(as) docentes, membros da coordenação e da secretaria do
PPG, para o uso responsável dessas informações, as quais não devem ser divulgadas, publicadas ou
disponibilizadas a terceiros, nem devem ser u�lizadas para finalidade diversa da prevista. Para evitar a
exposição indevida dessas informações, a SIn/UFSCar recomenda que sejam u�lizados os mecanismos de
comunicação em grupo já disponíveis nas ferramentas AVA2 e Classroom.

Além disso, a SIn/UFSCar recomenda que cada coordenação es�mule os discentes do PPGs a criarem
contas de e-mail ins�tucionais e a u�lizarem essas contas como e-mail principal em seus cadastros no
ProPGWeb. O uso do e-mail ins�tucional dá maior segurança aos usuários para recebimento de
mensagens ins�tucionais, evitando a iden�ficação delas como "spam" e habilita o acesso às ferramentas
disponíveis na plataforma Google WorkSpace tais como Google Drive, Classroom, Meet, Agenda, além do
pacote de ferramentas de escritório e, também, do Office 365. A SIn disponibiliza um tutorial para a
criação de e-mails ins�tucionais em h�ps://www.sin.ufscar.br/servicos/e-mail-e-listas/gsuite.

  

Atenciosamente,

 

Prof. Dr. Luiz Eduardo Moschini 
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação 

Universidade Federal de São Carlos

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Eduardo Moschini, Pró-Reitor(a) Adjunto(a), em
23/08/2021, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

https://www.sin.ufscar.br/servicos/e-mail-e-listas/gsuite
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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 0473350 e o código CRC 945510D1.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.015710/2021-13 SEI nº 0473350 

Modelo de Documento:  O�cio-Circular, versão de 02/Agosto/2019  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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