
11/05/2021 SEI/FUFSCar - 0395253 - Ofício-Circular

https://sei.ufscar.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=444313&infra_sistema… 1/2

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 15/2021/ProPG

São Carlos, 10 de maio de 2021.

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

Assunto: Mudanças na edição de cadastro de docentes credenciados no ProPGWeb

  

Prezados(as) Senhores(as),

 

Informamos que foram realizadas alterações no ProPGWeb, com relação à edição de cadastro de
docentes credenciados ao PPG, tendo sido desabilitada a possibilidade de edição de  diversos campos
(conforme Figura 1).

 

 Figura 1 - alterações na edição de credenciamento de docente no ProPGWeb

FONTE: Elaborado pela Secretaria Geral de Informá�ca
 

Com isso, pretende-se evitar que, na mudança do perfil de vínculo do docente credenciado ao PPG, o
cadastro seja editado, perdendo-se a informação anterior e, portanto, o histórico de evolução/mudanças
nas caracterís�cas do credenciamento do docente junto ao PPG, o que ocasiona inconsistência nos dados
do ProPGWeb, quando comparados à Plataforma Sucupira.

Portanto, para a inclusão de alterações das caracterís�cas do credenciamento do docente junto ao PPG é
preciso:

1. Finalizar o vínculo com as caracterís�cas vigentes - sugerimos que a reunião informada no campo
"Descredenciamento Aprovado na Reunião da CPG de Número" (Figura 1) corresponda à reunião
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na qual a CPG tenha deliberado pela mudança nas caracterís�cas do credenciamento do docente
junto ao PPG;

2. Registrar o credenciamento com as caracterís�cas novas -  ProPGWeb --> "Cadastros Gerais" -->
"Credenciar Professor"

 

Atenciosamente,

 

Larissa Ap. Romano 
Coordenadoria Acadêmica de Pós-Graduação 

ProPG/UFSCar

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Larissa Aparecida Romano, Assistente em Administração,
em 11/05/2021, às 09:17, 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 0395253 e o código CRC 83C6786A.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.008020/2020-19 SEI nº 0395253 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0395253&crc=83C6786A

