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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
MEMORANDO CIRCULAR Nº 457/2017 - PROPLAG (12.34)
(Identificador: 201765069)
Nº do Protocolo: 23090.047380/2017-36

Lavras-MG, 15 de Dezembro de 2017.

Ao grupo: TODOS OS COLABORADORES DA UFLA (DOCENTES, TÉCNICOS E TERCEIRIZADOS).

Título: Alteração do Prazo para Levantamento de Demandas 2018.

Prezados (as):
Em virtude de questões operacionais, solicitamos desconsiderar o memorando circular nº 456/2017PROPLAG, de 15/12/2017 e considerar o exposto abaixo:
Atendendo ao pedido da comunidade acadêmica pela prorrogação do prazo do levantamento de demanda 2018,
informamos as seguintes alterações no cronograma de trabalho do planejamento:
I - A conclusão da Fase I – levantamento dos itens que não precisam de modificações na especificação – será
prorrogada para 09/02/2018;
II - A Fase II também será prorrogada e está subdividida em:
Até 22/12/2017 - Solicitação de inclusão de itens que não estão no Catálogo do SIGUFLA:
Até o prazo estipulado, sugerimos que priorizem a identificação dos itens no Catálogo do Governo Federal e
solicitem a sua inclusão no Catálogo do SIGUFLA. Todos os itens que precisarão de complemento de
especificação, obrigatoriamente necessitam de um correspondente CATMAT cadastrado no Catálogo SIGUFLA. As
solicitações de cadastro de itens não incluídos no Catálogo SIGUFLA devem ser enviadas para o e-mail
catalogo@dgm.ufla.br. Os pedidos enviados após o dia 22/12/2017 não serão atendidos.
De 22/12/2017 a 26/01/2018 - Solicitação de complemento de especificação:
Nessa etapa, o usuário poderá solicitar a alteração ou complementação das especificações dos itens constantes
no Catálogo SIGUFLA, inclusive aqueles que foram pedidos o cadastramento até o dia 22/12/2017.
De 27/01 a 09/02/2018 - Envio do levantamento adicional de demanda com todos os ajustes e inclusões
de itens realizados.
Devido às mudanças no cronograma, o botão “Enviar demanda” permanecerá desabilitado até 26/01/2018.
Somente a partir de 27/01/2018, as unidades poderão enviar o levantamento de demanda 2018 – com
encerramento previsto para 09/02/2018.
Tabela resumo do novo cronograma:
ETAPA
Solicitação de cadastro dos itens não incluídos no Catálogo SIGUFLA
Solicitação de complemento de especificação
Envio e ajustes no levantamento adicional de demanda Fase I e Fase II

PRAZO
20/11/17 a
22/12/17
22/12/17 a
26/01/18
27/01/18 a
09/02/18

Atenciosamente,
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