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Goiânia, 12 de agosto de 2021.
Senhores(as)
Coordenadores(as) e Discentes dos projetos contemplados com bolsas no Edital
PROBEC/PROVEC 2020-2021 (Edital PROEC n. 01/2020)
 

  

Assunto: Comunicado sobre apresentação no CONPEEX e CONEPC
 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23070.043020/2021-80.

 
Senhores(as) Coordenadores(as) e Discentes,
 

1. Considerando o que consta do Edital PROEC n. 01/2020 (1596196)
registrado no Processo SEI n. 23070.033343/2020-84, destacando especificamente
a alínea "m" do "item 7.3", as alíneas "e" e "f" do "item 8.2" e o conteúdo do "Anexo
VI", onde indica-se expressamente as edições "XVIII CONPEEX da Regional Goiânia" e
"IX CONEPC da Regional Goiás";
2. Presumindo que o início de execução dos projetos vinculados ao referido
Edital se deu no mês de março de 2021, conclui-se que para alguns projetos a
obtenção de resultados aptos à apresentação pode não ter sido viabilizada em razão
do curto período de tempo entre o início das atividades e a abertura de prazo para
submissão nos eventos XVIII CONPEEX da Regional Goiânia e no IX CONEPC da
Regional Goiás;
3. Diante do exposto, registramos que não será exigida a apresentação dos
trabalhos em edição específica do CONPEEX ou do CONEPC conforme apontado
inicialmente no certame, nos casos dos projetos em que ainda não seja viável a
obtenção resultados, reforçando que segue obrigatória a apresentação em outra
edição dos referidos eventos no momento em que do projeto já puderem ser
colhidos e apresentados seus resultados.
 

Atenciosamente,
 
Prof. Emiliano Lôbo de Godoi
Diretor de Extensão
 
 

Documento assinado eletronicamente por Emiliano Lôbo De Godoi, Diretor,
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em 16/08/2021, às 09:37, 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.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2276200 e o código CRC 1629D1DA.
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