MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 27/2021/PRPG/UFG
Processo nº 23070.025467/2021-77
Goiânia, 20 de maio de 2021.
Às
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
Universidade Federal de Goiás

Assunto: Convite para o Simpósio de Integridade Acadêmica na Pós-Graduação - UFG
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.025467/2021-77.
Prezado(a)s Coordenadore(a)s,
1.
No intuito de instrumentalizar os Programas de Pós-Graduação, do ponto de vista teórico e
conceitual, para tratar das questões de integridade acadêmica na pós-graduação, incluindo a questão de
plágio, bem como prepará-los para a interpretação dos relatórios do software iThenticate, a Pró-reitoria
de Pós-Graduação em parceria com a Biblioteca Central promovem o Simpósio de Integridade Acadêmica
na Pós-graduação na UFG, no dia 11 de junho das 8:30-12:15 e 14:00 às 15:00, conforme a programação
a seguir:
8:30h às 8:45h: Abertura do evento.
8:45h às 9:30h: Palestra: "Integridade Acadêmica no contexto da Pós-Graduação" Dra. Carmen Penido (FIOCRUZ)
9:30h às 9:45h: Debate
9:45h às 10:30h: Palestra: "Utilização de softwares para detecção de similaridade no
contexto de políticas institucionais de Integridade Acadêmica na Pós-Graduação" - Dr.
Marcelo Korocoscz (USP)
10:30h às 10:45h: Debate
11:00h às 12:15h: Treino para uso do software de detecção de similaridade para análise
de dissertações e teses - [Atividade restrita aos Programas de Pós-Graduação da UFG,
mediante inscrição prévia]
14h às 15h: Roda de conversa – aspectos éticos no uso do software de detecção de
similaridade [Atividade restrita aos Coordenadores e Secretários de Programas de PósGraduação da UFG, mediante inscrição prévia]
2.
As palestras do Simpósio serão realizadas por meio da plataforma MConf/RNP, cujo link da
transmissão ao vivo será disponibilizado apenas no dia 11 de junho às 8:20h no site da
PRPG: https://prpg.ufg.br/. As perguntas poderão ser realizadas via chat na plataforma, sendo necessário
para isso realizar o acesso institucional.

3.
Estão convidados todos os gestores, professores, estudantes e secretários dos Programas
de Pós-Graduação da UFG. Haverá emissão de certificados aos participantes inscritos que registrarem
presença
no
evento.
Para
se
inscrever,
é
necessário
preencher
o
formulário: https://forms.gle/vyvubjyji4cAacJt7
4.
O treinamento para uso do software de detecção de similaridade para análise de
dissertações e teses é restrito aos Programas de Pós-Graduação da UFG, preferencialmente para aqueles
que não realizaram o treinamento anterior, e será realizado na plataforma Google Meet. O link para
inscrição para o treinamento é: https://forms.gle/Xx52aZeht9mDaxm76, sendo necessário o login no email institucional.
5.
A roda de conversa também será realizada no Google Meet. Tendo em vista a limitação de
capacidade de participantes na plataforma, serão ofertadas até 3 (três) vagas para cada PPG,
sendo: um representante da Coordenação (Coordenador(a) ou Vice-Coordenador(a)), o(a) secretário(a)
e um representante discente. O formulário para a inscrição é: https://forms.gle/M5fAv6JS6hrik3g69,
sendo necessário o login no e-mail institucional.
6.
Solicitamos aos Coordenadores a manifestação de ciência neste processo e a ampla
divulgação desta atividade.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
23/05/2021, às 23:55, 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 2081583 e
o código CRC 44CF9586.
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