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AVALIADORES III CONEPE
O Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONEPE) é o principal evento
acadêmico da Regional Jataí/UFG, realizado anualmente pela administração superior e tem como
objetivo divulgar a produção acadêmico-científica-cultural, envolvendo estudantes, professores,
técnico-administrativos da gestão superior, órgãos, unidades acadêmicas e comunidade externa. A
produção cientifico-cultural é apresentada e avaliada durante o evento e publicada em Anais
específicos.
A realização desse evento envolve, principalmente, a Direção da Regional Jataí, as
Coordenações Acadêmicas - Extensão e Cultura, Graduação, Pós-graduação e Pesquisa e Inovação,
com o apoio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, Coordenação de Administração e Finanças,
Assessoria de Comunicação e Centro de Recursos Computacionais.
O III CONEPE será realizado de 15 a 17 de outubro de 2018, cuja programação geral e
atividades complementares, como minicursos e oficinas, ocorrerão no Campus Jatobá.
A temática central do evento, a cada ano, está em consonância com o Ministério de
Ciências, Tecnologia e Inovação - MCTI e faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no
Estado de Goiás e no Município de Jataí. Neste ano (2018), o III CONEPE terá como temática central
“Ciência para Redução das Desigualdades”. Este tema relaciona-se com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pelas Nações Unidas, especificamente, o de nº 10 –
Redução das Desigualdades, o que permite “trazer à tona o debate acerca da contribuição das
Ciências para a redução das desigualdades no Brasil, visto que, ao fomentar os usos sociais da ciência
e da tecnologia, permite-se ampliar as possibilidades de se combater a desigualdade social por meio
da popularização e da divulgação da ciência e da tecnologia”.
Neste sentido, a Coordenação de Pós-graduação convida a todos os discentes de todos
os Programas de Pós-graduação da Regional Jataí a participarem como avaliadores dos resumos e,
obrigatoriamente, os posteres que comporão o I Encontro das Instituições de Ensino Superior
Externas.
Os interessados deverão se inscrever até dia 24 de setembro às 17h30min na Secretaria
de Pós-graduação preenchendo o formulário e o termo de compromisso em anexo.
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