Ministério da Educação
Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Edital CC/INF/UFG Nº 02/2017
O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Informática da
Universidade Federal de Goiás (INF-UFG), por intermédio do seu Núcleo Docente Estruturante,
torna público o presente Edital para inscrição de discentes interessados em se candidatar ao Prêmio
de Reconhecimento Acadêmico em Pesquisa, a ser entregue no primeiro semestre letivo de 2018,
em conformidade com a deliberação do Conselho Diretor do Instituto de Informática realizada na
reunião do dia 29/12/2017.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Edital trata do reconhecimento e premiação do mérito do discente do curso de
Ciência da Computação que se destacar em atividades de pesquisa, por meio do Prêmio de
Reconhecimento Acadêmico em Pesquisa.
2. DAS CONDIÇÕES
2.1. Poderá se candidatar à premiação o discente que atender às seguintes exigências:
a) Ter sido aluno matriculado no curso de Bacharelado em Ciência da Computação em pelo
menos um dos semestres de 2017.
b) Ter sido autor ou coautor de pelo menos uma publicação ou aceite de publicação entre
01/06/2017 a 31/12/2017.
c) A publicação ou publicações indicada(s) pelo candidato no momento da inscrição não
podem ter participado do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Pesquisa do semestre
anterior (Edital CC/INF/UFG Nº 01/2017).
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser realizadas mediante o envio da seguinte documentação:
1. Formulário de inscrição (Anexo I) preenchido e assinado.
2. Cópia de cada produção científica.
3. Comprovante de publicação ou aceite de publicação de cada produção científica.
4. Comprovante do prêmio obtido para cada produção científica (se houver).
3.2. Os documentos devem ser enviados em formato digital para o email coord-cc@inf.ufg.br.

4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A escolha do discente agraciado com o prêmio será realizada por uma comissão julgadora
designada pelo NDE-CC.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A comissão julgadora deve ser composta por docentes e pelo menos um
representante discente do INF-UFG.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os integrantes da comissão não podem estar entre os autores de
trabalhos anexados na inscrição.
5. DO CRONOGRAMA
Atividades

Datas / Períodos

Publicação do Edital na página do INF

04/12/2017

Período de inscrições

04/12/2017 a 31/12/2017

Divulgação das inscrições homologadas

05/01/2018

Período para reconsideração da homologação

08/01/2018 a 11/01/2018

Divulgação da comissão julgadora

23/02/2018

Premiação

Primeira semana letiva de 2018-1

6. DA PREMIAÇÃO
6.1. A premiação será realizada sob a forma de concessão de certificado.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
7.1 Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo NDE-CC.

____________________________________
Prof. Ma. Taciana Novo Kudo
Coordenadora do Curso de Ciência da Computação
Instituto de Informática – UFG

____________________________________
Prof. Dr. Bruno Oliveira Silvestre
Presidente do Núcleo Docente Estruturante de Ciência da Computação
Instituto de Informática – UFG

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Pesquisa 2018
1. Identificação do Discente
Nome:

Matrícula UFG:

Semestre de Ingresso:

Produto de Iniciação Científica?
( ) Sim ( ) Não

Email:

CPF:

Telefone (com DDD):

Celular (com DDD):

2. Lista de Publicações em Periódicos
Preencha a tabela abaixo para cada publicação.
Título:
Autores:

Nome do Periódico:
Editora:
URL do Periódico:
No caso de artigo já publicado, preencha os campos abaixo.
Páginas:

Volume:

Número:

Ano:

3. Lista de Publicações em Anais de Conferências
Preencha a tabela abaixo para cada publicação.
Título:
Autores:

Nome da Conferência:
Local:

Ano:

URL da Conferência:
No caso de artigo já publicado, preencha os campos abaixo.
Título dos Anais:

Páginas:

4. Declaração
4.1. A inscrição efetuada implica na plena aceitação de todas as condições estabelecidas no
presente Edital.
4.2. Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade
pelas mesmas.

Local e data:

Assinatura:

