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CHAMADA PÚBLICA PROPPG/IFG – MOSTRA DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO, 

PESQUISA E ENSINO – CONPEEX/UFG/2019 

 

EDITAL Nº 014/2019, de 23 de agosto de 2019. 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), por meio da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, faz saber, pelo presente Edital de Chamada Pública, as 

inscrições para participação no Seminário Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão, atividade que 

compõe a programação do 16º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade 

Federal de Goiás – Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável 

(CONPEEX 2019), evento institucional que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 

2019. A programação está divulgada no site do evento http://eventos.ufg.br/conpeex2019. 

 

1. DO OBJETIVO  

1.1  Selecionar 15 trabalhos da comunidade do IFG, sendo 05 ações de extensão, 05 

atividades/projetos de ensino e 05 atividades/projetos de pesquisa para participação no 

Seminário Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão, atividade que compõe a programação do 

CONPEEX 2019.   

 

2. DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO 

Os trabalhos deverão ser enviados no formato de resumo com texto de no máximo 2500 

caracteres, incluindo os espaços. Tabelas, gráficos e imagens não serão aceitos. O resumo 

deverá conter informações referentes aos seguintes itens: Título, autores, Câmpus do IFG, 

Palavras-Chave (máximo cinco palavras) Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados e 

Conclusão.  

 

3. DA INSCRIÇÃO E DA SELEÇÃO  

3.1 A inscrição deverá ser feita diretamente através do endereço 

https://sugep.ifg.edu.br/eventos/#/publico/chamadaspublicas/inscricao/4200, no período de 23 a 

30 de agosto de 2019. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição no SUGEP e 

posteriormente, submeter o resumo da proposta através do link encaminhado ao e-mail 

cadastrado inicialmente, conforme o item 2 desta chamada pública.  

3.2 A seleção das propostas será realizada pelas Pró-Reitorias finalísticas do IFG e UFG. 

3.3 A lista dos trabalhos selecionados será publicada no site do IFG e encaminhada para a 

comissão organizadora do CONPEEX UFG no dia 02/09/2019. 

3.4 O primeiro autor de cada resumo aprovado deverá realizar sua submissão juntamente 

com a inscrição no site do 16º CONPEEX (http://eventos.ufg.br/conpeex2019) 

impreterivelmente nos dias 03 e 04 de setembro. 

  

 

 

 

Paulo Francinete Silva Júnior 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  
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