
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
 
 
 

CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO CONSUNI UFG 
 

Critérios de Seleção 2022 
 
 
 
 

1. Introdução 

 

1.1 Todos os anos o Conselho Universitário (Consuni) realiza a entrega de Certificados de 

Reconhecimento Consuni UFG para pessoas da comunidade universitária (docentes, discentes 

e técnicos administrativos) que se destacaram em atividades relacionadas ao ensino, pesquisa, 

extensão, cultura, esporte e inovação tecnológica, além de boas práticas de gestão 

administrativa. 

 

1.2 As premiações deverão ter sido recebidas de instituições, entidades de classe, órgãos, entre 

outros, que sejam externos à UFG, por considerar que as pessoas premiadas representaram a 

Universidade na sociedade; 

 

1.3 Premiações obtidas em eventos nacionais e internacionais que, apesar de serem organizados 

pela UFG, tenham competidores de outras instituições e também participação de membros 

externos na comissão julgadora, poderão ser indicados para receber o certificado de 

reconhecimento CONSUNI UFG; 

 

1.4 O Conselho Diretor ou Colegiado de cada Unidade Acadêmica (UA), Unidade Acadêmica 

Especial (UAE), o Diretor do Câmpus Goiás, as Pró-Reitorias, o Gabinete da Reitoria, as 

Secretarias e os Órgãos poderão indicar até 5 (cinco) premiações; 

 

1.5 Os responsáveis pela indicação formal serão: Diretores de UA/UAE, Diretor do Câmpus 

Goiás, Diretores de Órgãos, Pró-reitores, Secretários, Reitor ou respectivos substitutos legais. 

 

 

2. Critérios para a indicação 

 

2.1 As premiações deverão ter sido recebidas no período entre 23 de novembro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2022; 

 

2.2 As premiações deverão ser comprovadas por meio de certificados, portarias, placas, editais 

ou outros documentos oficiais; 

 

2.3 Não serão consideradas as premiações voltadas apenas à promoção pessoal, sem relação 

com o vínculo institucional;



2.4 Não serão consideradas como premiação reportagens, divulgação de trabalhos, notas e 

reportagens em jornal. 

 

 

3. Forma de indicação 

 

3.1 As indicações serão informadas à Comissão exclusivamente por meio de FORMULÁRIO 

ELETRÔNICO, enviado por e-mail aos responsáveis mencionados no item 1.5; 
 

3.2 Dados necessários: Título completo da premiação em português, nome completo de todos os 

partícipes, nome completo do orientador (quando houver), nome completo da instituição (sem 

sigla), data de recebimento e a natureza do prêmio (ver item 1.1); 
 

3.3 O responsável pela indicação deve apresentar informações fidedignas, sendo vedadas 

alterações posteriores ao prazo final da indicação; 
 

3.4 Será necessário anexar ao FORMULÁRIO ELETRÔNICO o documento de comprovação do 

prêmio recebido em formato PDF, PNG ou JPEG; 
 

3.5 Serão aceitas até 5 (cinco) indicações de trabalhos por Unidade Acadêmica (UA), Unidade 

Acadêmica Especial (UAE), Direção do Câmpus Goiás, Pró-Reitoria, Gabinete da Reitoria, 

Secretaria e Órgão; 
 

3.6 Serão aceitas as indicações encaminhadas exclusivamente dentro do prazo estabelecido: até às 

23h59min do dia 02 de fevereiro de 2023; 
 

3.7 Para cada certificado deverá ser indicado o nome e contatos de um responsável pelo 

recebimento no dia da reunião do Consuni (preferencialmente o primeiro autor); 
 

3.8 Ao preencher o formulário, os responsáveis deverão atentar-se para a grafia dos nomes e 

títulos, evitando erros de digitação que comprometam a impressão do Certificado de 

Reconhecimento. 
 

 

4.  Da premiação 
 

4.1 A cerimônia de entrega será realizada de forma presencial no dia 24 de fevereiro, às 09 horas, 

no Auditório da Biblioteca Central da UFG. 
 

4.2 Os premiados serão contatados por e-mail para receber as informações da cerimônia. 
 

4.3 Os interessados poderão acompanhar a solenidade ao vivo pelo canal “UFG Oficial” do 

YouTube.



5. Da Comissão de Avaliação 
 

5.1 A Comissão, nomeada pela PORTARIA Nº 3033, DE 16 DE AGOSTO DE 2022, avaliará as 

indicações para o cumprimento dos critérios estabelecidos neste documento. 
 

5.2 Casos omissos serão analisados pela Comissão. 

 

Comissão de Avaliação: 

Felipe Terra Martins -  Pró-Reitoria de Pós-Graduação; 

Moema Gomes Moraes - Pró-Reitoria de Graduação; 

Renato Candido da Silva - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 

Marinaldo Divino Ribeiro - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação; 

Juliana Barbosa e Queiroz - Secretaria de Comunicação;  

Versanna Carvalho Lima - Secretaria de Comunicação; 

Fernanda Almeida Andrade - Secretaria dos Órgãos Colegiados. 

 

6. Cronograma 

 

03 de janeiro de 2023 Divulgação dos Critérios de Avaliação 

09 de janeiro de 2023 até 02 de fevereiro de 2023 Período para indicações 

03 a 08 de fevereiro de 2023 Avaliação das indicações 

08 de fevereiro de 2023 Publicação da lista preliminar de indicados 

09 e 10 de fevereiro de 2023 Prazo para interposição de recursos 

13 e 14 de fevereiro de 2023 Avaliação da interposição de recursos 

15 de fevereiro de 2023 Publicação da lista final de indicados 

24 de fevereiro de 2023 Entrega dos Certificados de Reconhecimento 

 

Goiânia, 02 de janeiro de 2023. 
 


