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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 41/2020/PRPG/UFG

Processo nº 23070.030807/2020-09

Goiânia, 18 de agosto de 2020.

 

Aos (Às) Avaliadore(a)s Ad-Hoc do 17º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – CONPEEX

 

Assunto: Orientações para as avaliações de resumos e apresentação de pôsteres – CONPEEX

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

 

Prezado(a) Avaliador(a) Ad-Hoc,

 

A par de cumprimentá-lo(a), agradecemos a sua disposição em integrar a Comissão Cien�fica,
par�cipando da delicada tarefa de avaliar os resumos subme�dos e as apresentações de pôsteres do 17°
CONPEEX - 2020.

Apresentamos a seguir algumas orientações para guiar a avaliação: 

1- recomendamos a leitura atenta das normas para submissão de resumos, que estão
disponíveis no site do CONPEEX, no menu Modalidades de inscrição. 

Pós-Graduação Lato sensu (Especialização e Residência) - pôsteres    

Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) - pôsteres

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras das Ciências da Saúde - apresentações orais 

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras da Área Interdisciplinar - apresentações orais 

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras da Linguís�ca, Letras e Artes - apresentações orais 

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras das Ciências Agrárias - apresentações orais 

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras das Ciências Biológicas - apresentações orais 

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras das Ciências Exatas e da Terra - apresentações orais 

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras das Ciências Humanas - apresentações orais

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras das Ciências Sociais Aplicadas - apresentações orais 

Simpósio Temá�co - As Novas Fronteiras das Engenharias - apresentações orais 

Estas normas devem ser u�lizadas como base para avaliação dos resumos subme�dos.
Ressaltamos que é exigida a estrutura: Introdução; Obje�vos; Metodologia;

Resultados; Conclusão/Considerações Finais; e Palavras-Chaves. 

https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=16081
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23142.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23081.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site16081/arquivos/norma23183.pdf
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2- Destacamos que não serão aceitas notas prévias.

3- Em breve serão enviadas instruções de u�lização do sistema (SIEC) para acesso aos
resumos. Ressaltamos que, na plataforma u�lizada no CONPEEX, ao clicar no botão SALVAR,

o parecer é enviado automa�camente ao e-mail do autor. Assim, solicitamos que o parecer
seja salvo somente quando es�ver finalizado defini�vamente. Solicitamos cuidado

especial na redação do parecer, com manifestação sobre o atendimento às normas e
julgamento do mérito, jus�ficando a reprovação dos trabalhos quando for o caso.

Sugerimos ainda, no caso de reprovação, a inclusão de um texto final, agradecendo pelo envio
do resumo, ressaltando que os autores são bem-vindos no Congresso, e encorajando

submissões futuras no evento.

4- A avaliação deve ser realizada no período de 15 a 30 de setembro. Salientamos a
importância no atendimento à este prazo, de forma a viabilizar a organização das próximas

etapas pela PRPG. 

5- As apresentações dos pôsteres ocorrerão diariamente, de 19 a 23 de outubro de 2020, das
16h às 18h. Dessa forma, solicitamos que reservem estes períodos para a avaliação

dos trabalhos. A PRPG enviará novas instruções referentes às próximas etapas de avaliação e
coordenação das sessões de apresentações dos pôsteres on line. 

6- Esclarecemos que será disponibilizada formação para os avaliadores das apresentações dos
trabalhos realizarem a�vidades no ambiente virtual do Congresso. 

 

Por fim, reiteramos o nosso profundo agradecimento à sua colaboração neste evento de suma
importância para a Universidade Federal de Goiás e para o fortalecimento e popularização da ciência no país.

Por gen�leza, confirme o recebimento desta mensagem até 25 de agosto p.f. e a
disponibilidade para as a�vidades no período estabelecido, mediante despacho dentro do processo
23070.030807/2020-09, conforme as instruções a seguir:

1 - Acesse o SEI e digite o número do Processo (23070.030807/2020-09) no campo de
Pesquisa, no canto superior direito da página.

2 - Caso o processo esteja fechado em sua unidade, clicar no ícone reabrir processo

3 - Clique em Incluir documento e insira um Despacho, confirmando a ciência deste o�cio e a
disponibilidade para as a�vidades no período estabelecido.

4 - Finalmente, assine o despacho e envie o processo à PRPG.

 

Atenciosamente,

 

Diretoria de Pós-Graduação Lato sensu
Pró-Reitoria de Pós-Graduação - UFG 

Documento assinado eletronicamente por Aline Santos Leite Medrado, Diretora, em 18/08/2020, às
16:23, 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,

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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informando o código verificador 1495971 e o código CRC 4AC8B037.

Avenida Esperança s/n, Alameda Ingá – Quadra B – Edi�cio B1 – Prédio da Reitoria – Térreo - Bairro Campus Samambaia
- Telefone: (62)3521-1163

CEP 74690-900 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.030807/2020-09 SEI nº 1495971


