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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

OFÍCIO CIRCULAR 17/2022/PROGEP/REITORIA

Fortaleza, 04 de agosto de 2022.

A(os) Senhor(as): [ Magnífico Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores (Planejamento e
Administração, Pesquisa e PósGraduação, Graduação, Gestão de Pessoas, Extensão, Assuntos Estudan�s e
Relações Internacionais), Superintendente de Infraestrutura e Gestão Ambiental, Diretores de Centro,
Faculdades, Ins�tutos, Campi, Secretarias, Coordenadorias e Bibliotecas, C/C: Coordenador de Auditoria e
Chefe da Procuradoria ]

 

Assunto: Encontros Universitários UFC 2022

 

                        Senhor (a) Dirigente,

 

                        Informamos, para ampla divulgação entre as chefias de sua unidade, que ocorrerá, no período
de 23 a 25 de novembro, os Encontros Universitários 2022.

                        Referido evento representa momento único em nosso calendário universitário anual, no qual a
Universidade Federal do Ceará apresenta para a sociedade o que ela faz de melhor em termos de ensino,
pesquisa, extensão e inovação tecnológica. 

                        Neste sentido, e tomando por base o objetivo estratégico do Plano de Desenvolvimento
Institucional 2018-2022, Eixo Pessoas-Servidor, de proporcionar a excelência no desenvolvimento
profissional dos servidores, esta Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas vem, por meio deste
documento, sensibilizar as chefias imediatas para a importância da participação dos servidores nas
atividades e eventos que compõem os Encontros Universitários 2022, com destaque para o  IV Encontro
de Produção de Pesquisa Científica de Servidores da UFC, cujo objetivo é dar continuidade e visibilidade
às pesquisas científicas e aos estudos empíricos realizados pelos servidores docentes e técnico-
administrativos da instituição.

                        Para tanto, será disponibilizada, aos servidores participantes, declaração de participação com
o fim de registro junto ao sistema de ponto eletrônico.

                        Por fim, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários pelo e-
mail assessoria@progep.ufc.br.

 

 
 

Atenciosamente,
 

Telma Araújo do Nascimento
Pró-Reitora Adjunta de Gestão de Pessoas no Exercício da Pró-Reitoria

 

mailto:assessoria@progep.ufc.br
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Documento assinado eletronicamente por TELMA ARAUJO DO NASCIMENTO, Pró-Reitora Adjunta
de Gestão de Pessoas, em 08/08/2022, às 12:45, 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.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3310152 e
o código CRC E368CE5C.

Rua Paulino Nogueira, Nº 315 - (85) 3336-7390
CEP 60020-270 - Fortaleza/CE/ - h�p://ufc.br/

Referência: Processo nº 23067.042401/2022-81 SEI nº 3310152
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https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

