
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR 35/2020/PROPLAD/REITORIA

Fortaleza, 10 de novembro de 2020.

A(os) Senhor(as) Gestores da: Pró-Reitoria de (Pesquisa e Pós-
Graduação, Graduação, Extensão, Assuntos Estudantis e Relações
Internacionais), Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de
Governança

Com Cópia: Gabinete do Reitor, Gabinete do Vice-Reitor e
Coordenadoria de Auditoria

 

Assunto: Auditoria nos indicadores de gestão e desempenho das
universidades federais do TCU- Novo Prazo 20/11/2020

 

Senhor (a) Dirigente,

 

1. Em complemento ao OFÍCIO CIRCULAR 33/2020/PROPLAD/REITORIA
(1636054), informamos que o prazo de atendimento da demanda foi prorrogado.
Desta forma, solicitamos o envio das informações de competência de sua
unidade, até o dia 20 de novembro, para o e-mail cpge@proplad.ufc.br, no
arquivo disponibilizado (em formato Word), a fim de subsidiar esta Pró-Reitoria
de Planejamento e Administração no preenchimento do referido formulário.   

2. Por oportuno, convidamos V.Sa. para participar de reunião de
trabalho sobre o questionário do TCU, a se realizar no dia 16 de novembro, às
15h, na sala de reunião da Reitoria. A presença de todos é muito importante e,
em caso de impossibilidade, sugerimos a presença de um representante.

3. Desde já agradecemos a pronta colaboração de todos e nos
colocamos à disposição para demais esclarecimentos.

 
Atenciosamente,

 
ALMIR BITTENCOURT DA SILVA

Pró-Reitor de Planejamento e Administração
 

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA
SILVA, Pró-Reitor de Planejamento e Administração, em 10/11/2020,
às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


código verificador 1643839 e o código CRC A14AE371.
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Referência: Processo nº 23067.045619/2020-26 SEI nº 1643839
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