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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 28/2020/PRPG/UFG

Processo nº 23070.030794/2020-60

Goiânia, 09 de julho de 2020.

 

Aos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

  

Assunto: CONPEEX 2020 e indicação de nomes para integrarem Comissão Científica (avaliação de
resumos e apresentação de pôsteres)

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.030794/2020-60.

Prezados(as) Coordenadores(as),

 

1. Tendo em vista a realização do 17º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão –
CONPEEX nos dias 19 a 23 de outubro, por meio digital, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicita:

2. a) apoio dos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação para divulgação do evento
entre o corpo docente e discente e

3. b) incen�vo dos discentes para a submissão de trabalhos para apresentação no evento  

4. O site do evento estará disponível em breve, trazendo maiores informações. Por ora
podemos adiantar que o período previsto para inscrições de trabalhos é de 10 de agosto a 4 de setembro.

5. Na oportunidade, solicitamos a indicação de dois docentes de cada Programa de Pós-
Graduação stricto sensu para comporem a Comissão Cien�fica, que avaliará os resumos subme�dos e as
apresentações de pôsteres no CONPEEX.

6. Por gen�leza informar os nomes completos e e-mails (de uso mais frequente) dos
docentes por meio de despacho em resposta à esse o�cio, neste mesmo processo.  Será concedido
cer�ficado referente à par�cipação nessa a�vidade.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
10/07/2020, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1430766 e
o código CRC 475BBDDF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.030794/2020-60 SEI nº 1430766


