
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 PROEC

REGULAMENTO DO PRÊMIO RECRIE / RECICLE 

1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 O Prêmio RECRIE /  RECICLE tem como objetivo eleger a melhor  maquete da

árvore  fotovoltaica  da  UFG  instalada  no  Campus  Samambaia  –  Goiânia,  que  é  o

logotipo  do  CONPEEX  2019.  A  maquete  deverá  ser  elaborada  com  materiais

reutilizáveis e/ou recicláveis.

2 DA LEGITIMIDADE PARA PARTICIPAÇÃO

2.1  Poderá  participar  do  prêmio  qualquer  pessoa  que  possua  vínculo  com  a  UFG

(estudantes, servidores técnicos, servidores docentes).

2.2 A maquete poderá ser elaborada individualmente ou em equipe, desde que atendidas

as condições estabelecidas no Item 2.1 da presente Chamada Pública.

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 O período de inscrições será de 23/09/2019 a 14/10/2019, até às 12h, por meio do e-

mail conpeex@ufg.br .

3.2  Os  interessados  deverão  entrar  no  site  www.proec.ufg.br ou

www.eventos.ufg.br/conpeex2019 para consultar o Regulamento e preencher a Ficha de

Inscrição;

3.3 As inscrições somente serão finalizadas com a entrega das maquetes na PROEC,

prédio da Reitoria até às 14h do dia 14 de outubro.

3.4 Somente  serão aceitas  maquetes  elaboradas  manualmente  e  com a  utilização de

materiais reutilizáveis ou recicláveis

http://www.eventos.ufg.br/conpeex2019
mailto:conpeex@ufg.br


Parágrafo  único:  inscrições  não  recebidas  dentro  do  prazo  estabelecido  serão

indeferidas.

 4. DOS IMPEDIMENTOS

6.1  Estão  impedidos  de  participar  do  Prêmio  RECRIE  /  RECICLE  membros  da

Comissão Organizadora do CONPEEX, bem como os parentes em 1º e 2º graus.

6.2 Somente serão consideradas válidas as inscrições das ações/projetos que atenderem

todas as condições necessárias, realizadas dentro do prazo e através dos procedimentos

previstos neste regulamento.

5 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1  Todas  as  maquetes  devidamente  inscritas  serão  expostas  no  stand  do  UFG

Sustentável nos dias 16, 17 e 18 de outubro;

5.2 Os visitantes do stand poderão votar livremente, uma única vez, na maquete que

achar adequada.

6 DA PREMIAÇÃO.

6.1 A Comissão Organizadora do Prêmio RECRIE / RECICLE premiará o:

- 1º lugar (O responsável ou equipe responsável pela confecção da maquete que obtiver

a maior pontuação):

 Certificado de 1ª colocação;

 Livre acesso nas edições Música no Campus 2020;

 10 entradas para os eventos que ocorrerão no Centro Cultural UFG no período

de novembro a dezembro de 2019.

- 2º lugar (O responsável ou equipe responsável pela confecção da maquete que obtiver

a segunda maior pontuação);

 –Certificado de 2ª colocação;

 Livre acesso nas edições Música no Campus 2020;



 06 entradas para os eventos que ocorrerão no Centro Cultural UFG no período

de novembro a dezembro de 2019.

- 3º lugar (O responsável ou equipe responsável pela confecção da maquete que obtiver

a terceira maior pontuação);

 Certificado de 3ª colocação;

 Livre acesso nas edições Música no Campus 2020;

 03 entradas para os eventos que ocorrerão no Centro Cultural UFG no período

de novembro a dezembro de 2019.

6.2 A divulgação e entrega do prêmio será no dia 19/10/2019 (sábado) às 11h durante o

Curta o Campus, Centro de Eventos e Cultura – Campus Samambaia 

6.3 Será ainda oferecida uma premiação surpresa aos três melhores colocados.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Mediante inscrição e submissão do projeto, o participante declara estar de acordo

com o regulamento do Prêmio RECRIE / RECICLE.

7.2 Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos em primeira e única

instância pela Comissão Organizadora do Prêmio.

7.3 Eventuais dúvidas sobre o Prêmio poderão ser sanadas com a Coordenação técnica

do Prêmio através do e-mail: conpeex@ufg.br ou do telefone: 35211036.

Goiânia, 23 de setembro de 2019

Profa. Liana Jayme Borges

Coordenação Geral do Conpeex 2019



APÊNDICE

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (MODELO)

NOME DO AUTOR

VÍNCULO COM A UFG
TÍTULO DA MAQUETE
E-MAIL
TELEFONE


