
 
 

Regulamento do Prêmio de Menção Honrosa de Iniciação à 

Pesquisa e do Prolicen do Instituto de Química 

 

A Coordenação de Pesquisa do Instituto de Química da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), usando de suas atribuições legais e tendo em vista o 

parecer deliberado pelo Conselho Diretor, em reunião realizada em 16 de 

dezembro de 2022, torna público o presente Regulamento do Prêmio de 

Menção Honrosa de Iniciação à Pesquisa e do Prolicen do Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás. 

  

Capítulo I – O Prêmio 

 

Art. 1º - O Prêmio de Menção Honrosa de Iniciação à Pesquisa e Prolicen do 

Instituto de Química tem como objetivo premiar os trabalhos apresentados por 

discentes sob orientação de docentes do Instituto de Química durante o 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX), que ocorre 

anualmente.  

 

Art. 2º - Serão premiados os discentes que forem indicados pelos avaliadores 

ad hoc, credenciados pelo Comitê Gestor do PIP-UFG, a concorrer ao Prêmio 

do Programa de Iniciação à Pesquisa (PIP). Em relação aos discentes vinculados 

ao Prolicen, serão premiados aqueles que forem indicados por avaliadores ad 

hoc designados pela PROGRAD. 

 

Art. 3º - Os critérios de indicação de discentes para premiação na categoria 

Iniciação à Pesquisa, fornecidos aos avaliadores ad hoc, são determinados pelo 

Comitê Gestor do PIP-UFG. Os critérios de indicação para categoria Prolicen, 

são determinados pela PROGRAD. 

 



 
Art. 4º - No caso de um ou mais discentes receberem o Prêmio PIP, estes 

receberão o Prêmio Destaque de Iniciação à Pesquisa, pelo Instituto de Química. 

Se um ou mais discentes receberem o Prêmio UFG do Prolicen, estes receberão 

o Prêmio Destaque Prolicen, pelo Instituto de Química. Um certificado será 

entregue ao discente e ao respectivo orientador. 

 

Art. 5º - Serão entregues certificados de menção honrosa aos discentes e seus 

orientadores. 

 

Capítulo 2 – Divulgação do resultado e cerimônia de entrega do prêmio 

 

Art. 6º - A divulgação do resultado será realizada após a publicação da lista de 

trabalhos indicados ao Prêmio PIP e ao Prêmio Prolicen UFG, pelas Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Inovação (PRPI) e Pró-Reitoria de Graduação, da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

Art. 7º - A premiação acontecerá durante a realização do Conselho Diretor, com 

data a ser definida pela Direção do Instituto de Química. 

 


