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Assunto: Informações preliminares referentes ao cronograma de trabalho da Comissão Científica do 18º
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – CONPEEX

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.034581/2021-98.

Prezados(as) Coordenadores(as),

 

1. Atendendo ao solicitado, seguem informações preliminares referentes ao cronograma de
trabalho da Comissão Cien�fica do 18º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – CONPEEX.

2. Os professores indicados para compor a Comissão Cien�fica avaliarão os resumos enviados
por estudantes de pós-graduação Stricto Sensu no período de 30 de agosto a 15 de setembro de 2021.
Espera-se que cada avaliador fique responsável pela análise de até cinco (05) trabalhos, com casos
específicos que podem chegar a, no máximo, oito (08) trabalhos.

3. No dia 24 de setembro de 2021 ocorrerá a divulgação oficial dos resumos aprovados para
apresentação do CONPEEX e a indicação das salas. Os professores indicados para a Comissão Cien�fica
também poderão ser alocados nestas salas, de acordo com a demanda e com a grande área do
conhecimento em que atuam.

4. Nos dias de realização do CONPEEX - 04 a 08 de outubro de 2021 - es�ma-se que ocorra a
apresentação de cerca de trinta (30) trabalhos, divididos entre os turnos matu�no (8h30 - 12h00) e
vesper�no (14h00 - 17h30) em todos os dias, sendo estes separados de acordo com as grandes áreas do
conhecimento. 

5. Lembramos que as normas para envio dos resumos já estão disponíveis no website do
evento (h�ps://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site17281/arquivos/norma24368.pdf) e que as
normas para apresentação dos trabalhos serão disponibilizadas em breve.

6. Por fim, reiteramos a necessidade do envio dos nomes dos professores indicados para
compor a Comissão Cien�fica impreterivelmente até o dia 20 de julho de 2021, a fim de atender a
necessidade da Comissão Organizadora do evento de cadastrar esses professores em dois sistemas
diferentes.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em
06/07/2021, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

https://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site17281/arquivos/norma24368.pdf


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 2186653 e
o código CRC E9BE69C6.
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