SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
NORMAS, Edital nº 04/2016 – IME/UFG, PARA INSCRIÇÕES DO WORKSHOP:
INTRODUÇÃO AO LATEX do Instituto de Matemática e Estatística, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, Campus Samambaia, PERÍODO LETIVO DO 1º Semestre 2016.

O DIRETOR DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, torna público Edital, nº 04/2016, visando normatizar as inscrições
de discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFG, e comunidade externa,
para Workshop: Introdução ao Latex do IME/UFG nos termos do Projeto de Extensão e
Cultura cadastrado sob o código de ação IME-111.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Workshop é destinado à todos alunos da UFG bem como, comunidade externa, com
objetivo de familiarizar o usuário quanto ao uso do Latex para a confecção de textos,
científicos ou não.

1.1. Vagas
O Instituto de Matemática e Estatística está ofertando 24 (vinte e quatro) vagas para o
Workshop, em acordo com a capacidade do local do curso, conforme disposto em quadro
a seguir:
Grupo de Inscrições
Discentes da UFG
Externo à UFG
Total

QUANTIDADE
DE VAGAS
19
5
24

1.2 Prioridade de Vagas
I - Este Edital dispõe prioridade de preenchimento de vagas para o grupo de inscrições
“Discentes da UFG” (quadro Seção 1.1).
II - As vagas para o grupo de inscrições “Discentes da UFG” obedecerão aos seguintes
critérios, em ordem de prioridade:
1)

Alunos de graduação dos cursos de Matemática, Licenciatura e Bacharelado, e

Estatística do IME/UFG matriculados em disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso
e/ou Estágio;
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2) Alunos de graduação de outros cursos da UFG matriculados em disciplinas de
Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Estágio;
3) Demais alunos da UFG.

III - O preenchimento do total de vagas obedecerá, em ordem, aos seguintes critérios:
1) Critérios de prioridades, somente para grupo de inscrições “Discentes da UFG”;
2) Por ordem de efetivação da inscrição no sistema Sivent2.

2. Datas e Local do Workshop
O Workshop será ministrado em Laboratório de Informática, sala 106, Centro de Aulas
Aroreira, Campus Samambaia, nas seguintes datas e horários abaixo:

Datas

Horário

14/05/2016 (sábado)

08:00h às 12:00h

21/05/2016 (sábado)

08:00h às 12:00h

04/06/2016 (sábado)

08:00h às 12:00h

11/06/2016 (sábado)

08:00h às 12:00h

18/06/2016 (sábado)

08:00h às 12:00h

A data do último encontro pode vir a ser alterada justificada pela agenda do Professor
ministrante.

3. DAS INSCRIÇÕES
I - A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas neste
Edital.
II

-

(link:

As

inscrições

serão

realizadas

exclusivamente

no

Sistema

http://projetos.extras.ufg.br/sivent2/Sivent2/?Unit=1&Action=Logon),

Sivent2
conforme

cronograma a seguir:
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Etapa das Inscrições

Datas

Período de recebimento de 25/04 a

29/04

Local
Sivent2

inscrições
Deferimento das Inscrições e 30/04
Lista de Espera

e-mail

e,

página do Workshop ou,
site: http://estat.mat.ufg.br

Pagamento
Inscrição

de
para

Taxa

de

02/05 e 03/05

Inscrições

Veja Orientações:
página do Workshop

Deferidas

http://estat.mat.ufg.br

Homologação das Inscrições

04/05

página do Workshop ou,
site: http://estat.mat.ufg.br

Período de interposição de 04/04 e 05/05 até

e-mail: coord.estat.ufg@gmail.com

recursos à Homologação das às 18:00h
inscrições
Divulgação de alocação de 06/05

e-mail

vagas para preenchimento de

página do Workshop ou,

vagas remanescentes

site: http://estat.mat.ufg.br

Pagamento

de

Taxa

de 06/05 a 09/05

e,

Veja Orientações:

Inscrição para Inscrições em

página do Workshop ou,

vagas remanescentes

site: http://estat.mat.ufg.br

Homologação das Inscrições 11/05

e-mail

em vagas remanescentes

página do Workshop ou,

e,

site: http://estat.mat.ufg.br
Divulgação

Final

do 11/05

Preenchimento de Vagas

e-mail

e,

página do Workshop ou,
site: http://estat.mat.ufg.br

III - As inscrições deverão ser efetivadas pelo próprio candidato, no sistema de
inscrições, Sivent2, no período de 25/04/2016 a 29/04/2016, mediante preenchimento de
todos os campos necessários à inscrição;
IV - Às inscrições pertencentes ao grupo “Discente da UFG” (quadro Seção 1.1) deverão
constar o upload do seguinte documento comprobatório dos critérios de Prioridade (seção
1.2, inciso II):
a) Comprovante de Matrícula do atual semestre letivo, carregado no sistema de Sivent2.
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V - Para inscrições pertencentes ao grupo “Externo à UFG” (quadro Seção 1.1) não é
necessário upload de documentos comprobatórios.
VI- A efetivação da inscrição e upload de documento comprobatório, conforme incisos III
a V, é de responsabilidade do inscrito, sob pena de seu prejuízo no preenchimento das
vagas.
VII – É necessário cadastro prévio no sistema Sivent2, para viabilizar a inscrição.
Inscrições são realizadas mediante login no sistema Sivent2.
VIII -

É necessário pagamento de Taxa de Inscrição para as Inscrições Deferidas e

upload do comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição,

carregado no sistema

Sivent2. Veja orientações referentes ao pagamento da taxa de inscrição na página do
Workshop ou site http://estat.mat.ufg.br .
IX - Na etapa de “Divulgação de alocação em vagas remanescentes” serão convocadas
as inscrições da Lista de Espera, por ordem, para preenchimento de vagas, se houverem.
Para estas inscrições também é cobrada Taxa de Inscrição, conforme inciso VIII e
cronograma de Etapas de Inscrição.

3.1. IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÃO
I - Inscrições que não apresentarem preenchimento do formulário de inscrição de forma
correta e completa e, uploads de documentos comprobatórios (quando necessário), são
passíveis de não serem Deferidas.
II – Inscrições Deferidas que não apresentarem preenchimento do formulário de inscrição
de forma correta e completa, upload do comprovante de pagamento da taxa de inscrição
e uploads de documentos comprobatórios (quando necessário), são passíveis de não
serem Homologadas.

4. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
4.1. Após a divulgação da Homologação das Inscrições, o candidato que discordar do
mesmo terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para interpor recurso encaminhado, por
escrito, à Comissão Organizadora para o e-mail cood.estat.ufg@gmail.com.
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5. DA DIVULGAÇÃO FINAL DO PREENCHIMENTO DE VAGAS
5.1. A divulgação final das vagas preenchidas será divulgada no página do Workshop ou
site http://estat.mat.ufg.br em 11 de Maio de 2016 e, também via e-mail.
5.2. Os inscritos constantes na divulgação final das vagas preenchidas estão permitidos a
freqüentar o I Workshop: Introdução ao Latex, com direito a Certificado de Participação
mediante no mínimo setenta e cinco por cento de freqüência.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Workshop:
Introdução ao Latex.

Goiânia, 25 de Abril de 2016.

Diretor(a)
IME/UFG
Mauricio Donizetti Pieterzack

Comissão Organizadora
I Workshop: Introdução ao Latex
Marta Cristina C. Bianchi
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