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EDITAL Nº 10/2014 – PROPEX/UFCG 
Chamada para exposição de trabalho na 12ª Feira de 

Tecnologia (FETECh) de Campina Grande. 
 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Campina Grande 

torna pública a chamada para exposição de pesquisas, invenções, produtos na 12ª 

Feira de Tecnologia (FETECh) de Campina Grande, exclusivamente direcionada aos 

termos deste edital, respeitadas as normas do regulamento, a seguir: 

1. DO OBJETIVO 

1.1 Chamada interna ao público acadêmico da UFCG com o objetivo de participar da 

exposição de pesquisas, invenções, e produtos na 12ª Feira de Tecnologia (FETECh) 

de Campina Grande, que ocorrerá no período de 20 a 23/11/2014, no Spazzio, 

Campina Grande. 

1.2  A exposição de pesquisas, invenções, e produtos desenvolvidos por membros da 

comunidade acadêmica da Universidade Federal de Campina Grande na 12ª FETECh 

tem como objetivo específico promover a interlocução entre os diversos órgãos de 

P&D, academia e indústria, visando contribuir para o desenvolvimento local e 

regional. 

2. DAS MODALIDADES DE PROPOSTAS 

2.1 Exposição presencial (trabalhos que serão apresentados presencialmente nos 

estandes da UFCG);  

2.2   Divulgação por meio de folders (trabalhos a serem divulgados por meio de 

folders, a serem distribuídos ao público visitante);  

2.3     Divulgação de trabalhos por meio de portfólio (a ser distribuído ao público 

visitante). 

3. DO NÚMERO DE PROPOSTAS 

3.1   O número de propostas para exposição presencial é limitado ao espaço físico 

disponível à UFCG e às condições do Regulamento da 12ª FETECh (anexo 1). 

3.2   A modalidade de divulgação por meio de folder ou portfólio é ilimitada, desde que 

esteja em acordo com o Regulamento da 12ª FETECh (anexo 1). 

4. DOS PROPONENTES ELEGÍVEIS 

A inscrição é aberta a pesquisadores e/ou grupos de pesquisa (certificados pela 

UFCG) que aceitarem as regras deste edital, excetuando-se os membros da Comissão 

Julgadora. 
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5. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS 

5.1  O processo de inscrição deverá informar a modalidade e justificativa, buscando 

atender o exposto no item 1.2 do presente Edital e estar em acordo com o 

Regulamento da 12ª FETECh. 

5.2 A inscrição formal da proposta dar-se-á mediante envio de inscrição por processo 

no Protocolo Geral da UFCG, no período de 05 a 11/11/2014. 

6. DA COMISSÃO JULGADORA 

6.1 A Comissão Julgadora será constituída por cinco membros, a saber: 

1 membro representante da PROPEX; 

1 membro representante da PRPG;  

1 membro representante das Engenharias e Ciências Exatas; 

1 membro representante das Ciências Agrárias e da Natureza; 

1 membro representante das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

7. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

7.1. A seleção e o julgamento das propostas de inscrição serão feitas na 

PROPEX/UFCG; 

7.2. A Comissão Julgadora atribuirá pontos às propostas de inscrição estabelecendo 

uma classificação, do maior para o menor, resultante da soma de pontos atribuídos, a 

cada proposta, pelos seus membros. 

7.3. São critérios específicos para o julgamento das propostas pela Comissão 

Julgadora: 

a) a maior ou menor relação da proposta com pesquisas, invenções, e produtos; 

b) a maior ou menor relação da proposta com a interlocução entre os diversos 

órgãos de P&D, academia e indústria; 

c) a capacidade de o(s) proponente(s) assumir os encargos financeiros referentes a 

viabilização da exposição do trabalho. 

7.4 As propostas que obtiverem o maior número de pontos será aprovadas e 

classificadas, e desse modo autorizadas a exporem seus trabalhos nos estandes da 

UFCG na 12ª FETECh 
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8. DA DIVULGAÇÃO 

81  O resultado final da seleção de propostas será publicado no site da UFCG 

http://www.ufcg.edu.br e no da PROPEX/UFCG http://www.propex.ufcg.edu.br e no 

boletim informativo da UFCG. 

9. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

A PROPEX/UFCG poderá cancelar o objeto de que trata este Edital, por ausência de 

inscrições, a seu critério, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório. 

 

Campina Grande, (PB), 03 de novembro de 2014 

 
Profa. Dra. Rosilene Dias Montenegro 
Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão 

 

 


