
 
Chamada Interna 02/2015  

 

APOIO A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS 

 

A Fundação de Apoio à Universidade Estadual do Paraná – Unespar, Campus de 

Paranavaí torna públicas as normas e condições para a submissão de solicitação de 

Apoio à Participação de Professores Pesquisadores vinculados a Universidade Estadual 

do Paraná – Unespar, Campus de Paranavaí em Eventos Técnicos Científicos apoiados 

com recursos da Fundação de Apoio a Unespar, Campus de Paranavaí. 

  

1. FINALIDADE  

 

Apoiar a participação de professores pesquisadores para apresentação de trabalho 

em eventos científicos a serem realizados no segundo semestre de 2015 em todo o 

território nacional.  

 

2  RECURSOS FINANCEIROS  

 

2.1  A presente Chamada Pública dispõe de recursos financeiros da ordem de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) 

 

2.2  Para participação em eventos poderão ser concedidos até R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) em diárias e/ou passagem.  

 

2.3  O Valor das diárias observará os valores-limite estabelecidos pelo Decreto Estadual 

conforme tabela abaixo. 

  

 

 

Composição da Diária 

Alimentação (30%) Pousada (70%) Diária (100%) 

Distrito Federal 57,00 203,00 290,00 

Capitais de Estados 69,00 161,00   230,00 

Demais Municípios 54,00 126,00 180,00 

    *Fonte: Resolução Conjunta nº 01/2012 – CC/SEAP/SEFA, de 26/03/2012. 

 

3.   CRITÉRIOS DE EXIBILIDADE 

 

3.1   Pertencer ao quadro efetivo de Professores Pesquisadores e estar no exercício de 

suas atividades. 

 



 
3.2 Não possuir pendências com atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, de 

pós-graduação e de capacitação docente. 

 

3.3 Não estar afastado para pós-graduação. 

 

3.4 Ter pelo menos um artigo científico publicado nos últimos três anos (qualis da 

área). 

 

3.5 Não ter recebido fomento de outros órgãos para o mesmo fim. 

 

3.6 Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, atualizado no ano 

corrente. 

 

3.7 Ser o autor ou co-autor do trabalho apresentado ao evento.  

 

3.8 Em caso de co-autoria, solicitar apoio financeiro para apenas um dos autores.  

 

4 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

 A proposta deverá ser protocolada até a data limite de submissão no Protocolo da 

Universidade Estadual do Paraná – Unespar, Campus de Paranavaí e no site 

http://www.fafipa.org/ pelo solicitante, devendo-se observar os seguintes passos:  

 

4.1 Preencher o Formulário de Proposta de Participação em Eventos (ANEXO I); 

 

4.2   Preencher o Formulário de Solicitação de Diárias para Viagem (ANEXO II); 

 

4.3  Preencher o Formulário de Solicitação de passagem (ANEXO III); 

 

4.4   Aceite do trabalho pelo evento: comprovante de aceite do trabalho, 

devidamente encaminhado pelo coordenador ou secretaria do evento. Caso o 

aceite do trabalho ou o convite não tenha sido enviado ao pesquisador até a 

data de submissão da proposta ao Edital, este deverá ser entregue a 10 dias antes 

da data inicial do evento, condicionando a contratação da proposta e liberação 

dos recursos; a carta de aceite do trabalho e o convite poderá ser recebido após 

a data estabelecida, porém, não se compromete que os recursos sejam 

disponibilizados em tempo hábil para a participação no evento.  

 

4.5   Após a avaliação e aprovação da solicitação, será encaminhado para o 

financeiro do campus de Paranavaí, a quem cabe aquisição de passagens e 

pagamento das diárias, nos limites estabelecidos neste edital.  

 

4.6  As passagens serão adquiridas exclusivamente pelo campus, não havendo 

possibilidade de reembolso para este fim.  

http://www.fafipa.org/


 
 

NOTA: O conteúdo e a integridade da documentação enviada serão de 

responsabilidade direta e exclusiva do professor pesquisador solicitante. 

 

5  PERÍODO DE APOIO  

 

Este edital destina-se a apoiar a participação de Professores Pesquisadores da Unespar, 

Campus de Paranavaí que sejam autores ou co-autores de trabalhos em eventos 

técnicos científicos realizados no segundo semestre de 2015, conforme cronograma a 

seguir. 

 

ATIVIDADE DATA 

Submissão de propostas Até 20/08/2015 às 23h59min 

Divulgação dos resultados A partir do dia 24/08/2015 

Interposição de recursos administrativos Até 03 (três) dias úteis após a divulgação 

dos resultados no site da Fundação de 

Apoio 

Envio da Documentação Completa 

Solicitada 

Até 10 (dez) antes da Data de Realização do 

Evento solicitado 

 

NOTA: Caso não seja utilizado todo o recurso financeiro desta presente chamada, será 

aberto novo edital.  

 

6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

 

6.1  Análise documental: A proposta será analisada por uma comissão nomeada pela 

Fundação de Apoio à Unespar, Campus de Paranavaí, quanto ao enquadramento às 

disposições desta Chamada. Estando a proposta com documentação incompleta, ou 

sendo encaminhadas fora do prazo previsto ou em desacordo será considerada 

inelegível. 

 

6.2    Análise de mérito  

 

   a)  Será realizada pela Câmara Especial de Avaliação designada pela Presidência 

da Fundação de Apoio a Unespar, Campus de Paranavaí;  

 

   b)  Não é permitido integrar a Câmara Especial de Avaliação, o pesquisador 

que tenha apresentado propostas a este Edital.  

 

   c) A Câmara Especial de Avaliação emitirá o parecer sobre a relevância 

científica e tecnológica do evento, indicando a relação das propostas qualificadas no 

mérito com o respectivo valor do financiamento; 

 



 
   d) A pontuação final de cada proposta será obtida pela Comissão de 

Avaliação. É levada em consideração para emissão do parecer os parâmetros, 

constantes do Quadro de Pontuação do Beneficiário do Programa de Apoio a 

Participação com Apresentação de Trabalho em Eventos Científicos estabelecida por 

este edital (ANEXO IV) 

 

   e) Os auxílios serão concedidos respeitando-se a disponibilidade financeira e a 

classificação das solicitações, utilizando-se os valores decrescentes da soma dos pontos 

obtidos na produção acadêmica e nas características do evento; 

 

7   FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO JURÍDICO 

 

A formalização do instrumento jurídico ocorrerá a partir do recebimento da 

documentação exigida devidamente assinada, a ser encaminhada à Fundação de 

Apoio à Universidade Estadual do Paraná, Unespar – Campus de Paranavaí, 

conforme prazo estabelecido no cronograma. 

 

8  DIVULGAÇÃO  

 

A divulgação dos resultados deve ser disponibilizada na página da Fundação de Apoio 

a UNESPAR/Campus de Paranavaí. 

 

9  PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 Os Professores Pesquisadores deve apresentar comprovante de execução do objeto 

através da apresentação dos seguintes documentos submetidos no formulário de 

prestação de contas (ANEXO V), no prazo de 5 dias úteis a partir da data de retorno.  

 Passagem terrestre ou aérea de ida e volta original (comprovante de 

deslocamento nos dias apoiados com diária) 

 Documento de comprovação de apresentação oral ou pôster no evento 

(comprovante de cumprimento de objeto) 

 

a) O docente/pesquisador deve manter toda a documentação     

comprobatória de elegibilidade e de cumprimento de requisitos para a 

definição de valores de apoio financeiro. Valores apoiados em excesso, por 

qualquer motivo, deverão ser restituídos pelo servidor ao órgão executor do 

convênio. 

 

b)  A entrega do relatório de viagem com os anexos devem ser entregues via 

Protocolo da Universidade Estadual do Paraná – Unespar, Campus de 

Paranavaí, encaminhado para o financeiro do campus.   

 

 



 
10. IMPUGNAÇÃO 

 

 Perde o direito de impugnar os termos desta Chamada, aquele que a tendo 

aceitado sem objeção, venha apontar, em qualquer momento, eventuais falhas ou 

irregularidades que a tenham viciado, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

 

11 REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

 

A qualquer tempo a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo 

ou em parte, por decisão da Fundação de Apoio à Unespar, Campus de 

Paranavaí, seja por motivo de interesse público, ou exigência legal, em decisão 

fundamentada, sem que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de 

qualquer natureza. 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É considerado inadimplente o beneficiário que deixar de atender as normas previstas 

neste regulamento. Ao Professor Pesquisador inadimplente é negada nova concessão 

de benefícios.  

 

13  DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Os casos omissos e situações não previstas nesta Chamada serão resolvidos pela 

Diretoria Executiva da Fundação de Apoio à Unespar, Campus de Paranavaí.  

 

 

 

Paranavaí, 03 de agosto de 2015.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Carlos A. Molena Fernandes  

Diretor-Presidente da Fundação 


