CI/PROPEPG/Nº 136/20

Erechim, 15 de julho de 2020.

De: Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação - PROPEPG
Para: Direção Geral / Direção Acadêmica / CIAP / CIAPEx / Orientador de Projeto
Assunto: Prêmio Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica e de Extensão
2020
Prezado(a) Senhor(a)

Ao cumprimentá-lo(a), convidamos seus bolsistas de graduação que
realizaram atividades nos programas de Iniciação Científica e Tecnológica e de
Extensão, vinculados aos Editais/PROPEPG de 2019, a inscreverem-se no Prêmio
Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica e de Extensão 2020.
O Prêmio é regulamentado pela Resolução Nº 2433/CUN/2018 e, tem
por objetivo incentivar bolsistas que realizam atividades de ICT e de Extensão
Universitária a publicarem, sob forma de artigo, os resultados das mesmas.
As

inscrições

devem

ser

individuais,

encaminhadas

através

do

preenchimento do formulário de inscrição, disponível na página (web) da Reitoria,
acompanhado de um artigo, ambos enviados, excepcionalmente neste ano, apenas
por e-mail aos coordenadores locais do CIAP e do CIAPEx durante o período de
inscrição, seguindo as normas de apresentação da Resolução acima citada e o
cronograma abaixo:
▪ 15/julho a 10/agosto – Período de inscrições, pelos estudantes.
▪ 12 a 31/agosto – Período de avaliação e classificação dos trabalhos por área
do conhecimento (ICT) ou área temática (Extensão), pelos membros do CIAP e
CIAPEx local.
▪ 04/setembro – Data limite para enviar à PROPEPG os artigos classificados em
nível interno, sendo 01 (um) trabalho de Pesquisa por Área do Conhecimento e 01
(um) trabalho de Extensão por Área Temática.
Os premiados serão conhecidos em cerimônia oficial on line, durante o
encerramento do XXVI Seminário Institucional de Iniciação Científica e o XVIII

Seminário de Extensão, no dia 29 de outubro de 2020, sendo encaminhado
posteriormente os prêmios e certificados aos contemplados, via malote.
Solicitamos a Vossa Senhoria que dinamize esta ação junto à
comunidade universitária, no sentido de que os alunos sejam motivados a registrar
suas experiências acadêmicas. São estas experiências que impulsionam o aluno a
criar a consciência sobre a importância do ato de escrever, na promoção da cultura e
do desenvolvimento técnico-científico e social.
Sendo o que se apresentava para o momento, contamos com o efetivo
engajamento de todos, viabilizando a oportunidade aos interessados.

Atenciosamente

Profa. Dra. Neusa Maria John Scheid
Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e
Pós-Graduação

