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DECLARAÇÃO Nº 1 / 2022 FAPEG/PRES-09751

 

 

Declaramos para os devidos fins que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG é parceira do
Programa de extensão “Meninas Cientistas”, do Instituto Federal de Goiás - Campus Uruaçu, no âmbito do projeto “Empodera:
autonomia e empoderamento de meninas e mulheres para enfrentamento à violência de gênero e feminicídio”, envolvendo ações do
Laboratório IFMaker Uruaçu / CiteLab - IFG (Centro de Referência em Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Goiás), com apoio
formalizado por meio de Termo de Cooperação Técnica n° 03/2021 entre a Fundação e o IFG - Campus Uruaçu.

Em face das ações promovidas nos Mutirões do Governo do Estado de Goiás, que conta com participação da FAPEG,
a equipe do projeto em destaque realizou atividades de popularização da ciência, tecnologia, inovação e inclusão, registrada a
participação na segunda edição do evento, que aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, em Aparecida de Goiânia,
e contabilizou um total de 80 mil atendimentos nos stands das Secretarias de Estado. A equipe também participou da terceira, da
quarta e da quinta edição do Mutirão, realizados, respectivamente, na cidade de Goiânia, Região Sudoeste, nos dias 12 e 13 de março
de 2022, oportunidade em que os stands do governo contabilizaram 120 mil atendimentos; no Jardim Abaporu, nos dias 9 e 10 de abril,
cujos stands do governo atenderam cerca de 123 mil pessoas ao total; e no Conjunto Vera Cruz, realizado nos dias 14 e 15 de maio,
com mais de 130 mil atendimentos pelos stands do Governo do Estado.    

 
Por ser verdade, firmo o presente.
 

GOIANIA, 15 de junho de 2022.
 

Robson Domingos Vieira
Presidente

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROBSON DOMINGOS VIEIRA, Presidente, em 15/06/2022, às 15:22, conforme art. 2º,
§ 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000030936692 e o código CRC
5F1FEE85.
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