
EDITAL Nº 20/2021-PROPESP/UNICENTRO

PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
TÉCNICOS-CIENTÍFICOS

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçao, PROPESP, da Universidade Estadual do Centro-
Oeste, UNICENTRO, no uso de atribuições legais, torna público as normas e procedimentos para
as  inscriçoes  no  “Programa  de  Apoio  Institucional  para  Participaçao  em  Eventos  Tecnico-
Cientificos”, financiado pela Fundaçao Araucaria, conforme dispoe este Edital.

1. OBJETIVOS

1.1 Conceder apoio financeiro a pesquisadores da UNICENTRO, para participaçao em eventos
relacionados com ciencia, tecnologia e inovaçao, nas diversas areas do conhecimento, destinados
ao intercambio de experiencias entre pesquisadores e divulgaçao cientifica, em conformidade com
o cronograma constante no item 7 deste Edital.

2. RECURSOS FINANCEIROS

2.1  O  Programa  dispoe  de  recursos  financeiros  oriundos  da  Fundaçao  Araucaria  para
financiamento  de  diarias  para  participaçao  em  eventos  presenciais  ou  para  pagamento  de
inscrições em eventos realizados de forma remota, durante o contexto da pandemia.

2.2 O atendimento das solicitaçoes esta condicionado ao saldo financeiro disponivel no convenio
no periodo solicitado.

3. ITENS FINANCIAVEIS

3.1. Para participaçao em eventos, o recurso devera ser utilizado na concessao de diarias para
participação  em  eventos  presenciais  ou  para  pagamento  de  inscrição  em  eventos  a  serem
realizados de forma remota,  durante a pandemia.  Com base na abrangência dos eventos,  as
faixas de apoio financeiro deverao ser solicitadas pelo participante de acordo com os seguintes
limites:

Abrangencia Diárias para participaçao em eventos
presenciais

Inscrição em eventos
remotos

I – Regional ou Estadual Até R$ 2.000,00 Até R$ 700,00
II – Nacional Até R$ 3.500,00

III – Internacional

Para eventos em paises da America
Latina: Ate R$ 5.000,00

Até R$ 2.500,00Para eventos em paises da America do
Norte e Europa: Ate R$ 6.000,00

3.2.  Os gastos  com diarias  deverao respeitar  os  valores limites estabelecidos  pela  Fundaçao
Araucaria, conforme Decreto Estadual nº 3498/2004.

3.3.  Poderao ser solicitadas diarias para participaçao em eventos no pais somente durante o
periodo de realizaçao, limitado a 7 (sete) dias, incluindo os dias destinados ao deslocamento de
ida e volta, independentemente do local de realizaçao do evento. Para participaçao em eventos
internacionais poderao ser solicitadas ate 2 diarias adicionais.

3.4 O Pagamento de inscrição em evento a ser realizado de forma remota será operacionalizado
exclusivamente por meio de Ordem de Pagamento Bancária efetuada em nome do requerente
diretamente para a instituição/empresa promotora do evento.

3.4.1 Para fins de operacionalização do pagamento da inscrição, é obrigatória a apresentação dos
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dados bancários da instituição/empresa promotora do evento.

3.4.2 Não serão apoiadas solicitações de ressarcimento de inscrições já pagas pelos requerentes.

3.4.3 Para evento internacional,  o valor  da inscrição é convertido em reais,  e o pagamento é
realizado apenas se o valor, no ato da efetivação do pagamento, atender aos limites estabelecidos
pelo item 3.1 deste Edital.

4. CONDIÇOES DE ELEGIBILIDADE

4.1 Para este Edital somente e possivel a solicitaçao de diarias para participaçao em eventos
presenciais que ocorrerao entre 1º de novembro e 31 de dezembro de 2021, ou para pagamento
de inscrição em eventos realizados de forma remota e com prazo de inscrição entre os dias 1º de
novembro e 31 de dezembro de 2021 e realizados até 28 de fevereiro de 2022.

4.2  Poderao  participar  os  docentes  com  vinculo  efetivo  com  a  UNICENTRO  em  regime  de
trabalho  RT-40  com  dedicaçao  exclusiva,  credenciados  com  Pesquisa  Continuada  (PqC)  ou
Pesquisa Isolada (PqI), devidamente cadastrados na DIRPES/UNICENTRO ou com projetos de
extensao cadastrados na DIREX/UNICENTRO e que preferencialmente sejam credenciados como
docentes  permanentes  ou  colaboradores  em Programas  de Pós-Graduação Stricto  Sensu da
UNICENTRO.

4.3 Ficam impedidos de concorrer ao fomento objeto deste edital:

I.  docentes em processo de afastamento integral  no periodo da solicitaçao ou no periodo da
realizaçao do evento;

II. docentes que apresentarem pendencias de qualquer natureza na Instituiçao ou na Fundaçao
Araucaria;
III.  docentes  ja  contemplados  com  recursos  da  Chamada  Publica  nº  11/2019  da  Fundaçao
Araucaria, em editais da PROPESP.

IV.  docentes  que  protocolarem  proposta  fora  do  prazo  estabelecido  neste  edital.
4.4 A concessao do beneficio podera ser parcial e caso a demanda seja superior aos recursos do
periodo, ocorrera aos pesquisadores qualificados em ordem de pontuaçao obtida de acordo com a
tabela do Anexo II deste edital, relativos aos ultimos 36 meses da data de solicitaçao.

4.5 A inscriçao no evento, bem como o aceite do trabalho, nao e garantia de concessao de recurso
para participar do evento.

4.6.  Para trabalhos com mais de um autor,  o  apoio podera ser  concedido a apenas um dos
autores.

5. CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO

5.1.  O  docente/pesquisador  interessado  em  participar  devera  encaminhar  à  PROPESP,  via
protocolo,  obedecendo ao calendario constante no Cronograma do processo de Seleçao para
Auxilio Financeiro (item 7) deste edital, a seguinte documentaçao:

a) Formulario de participaçao em evento (Anexo I);

b) Tabela de pontuaçao preenchida (Anexo II);

c)  Declaraçao  do  responsavel  pelo  órgao  onde  esta  lotado  o(s)  participante(s)  da  relevancia
cientifica do evento e apontamento acerca dos beneficios cientificos esperados com o referido
apoio;

d) Comprovante do aceite de trabalho no evento;

e) Cópia do trabalho completo ou resumo a ser apresentado. É obrigatoria a mençao de credito
à Fundaçao Araucária no item agradecimentos ou rodape do documento a ser publicado
nos anais, ou no caso de nao permissao desta informaçao no resumo, deverá constar na
apresentaçao e/ou painel a ser apresentado.  No caso de eventos internacionais, o docente
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devera, alem das providencias citadas, requerer com antecedencia, autorizaçao para afastar-se
do pais, em conformidade com a Resoluçao nº 215-CAD/UNICENTRO, de 30 de novembro de
2012.

5.2 Para as solicitações contempladas com o pagamento de inscrição em eventos realizados de
forma remota, e que para o qual não houve a comprovação do trabalho apresentado e publicado
nos anais do evento, e com a devida mençao de credito à Fundaçao Araucária, é obrigatório o
ressarcimento à UNICENTRO, pelo requerente, do valor pago na inscrição, incluindo-se as taxas
cambiais e/ou bancárias, quando se tratar de eventos internacionais.

6. PRESTAÇAO DE CONTAS

6.1 Os contemplados deverao apresentar na PROPESP, em no maximo 30 dias após a realizaçao
do evento, os seguintes documentos:

a) cópia do trabalho completo ou resumo apresentado e publicado nos anais  (com mençao de
credito à Fundaçao Araucária no item agradecimentos ou rodape);

b) certificado de apresentaçao do trabalho;

c) relatório tecnico final (Anexo III).

7. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇAO PARA AUXILIO FINANCEIRO

7.1 Para solicitação de diárias para participação em eventos presenciais:
Período de realização do evento Prazo para a solicitação

01/11/2021 a 30/11/2021 Até 15/10/2021
01/12/2021 a 31/12/2021 Até 15/11/2021

7.2 Para solicitação de pagamento de inscrição para participação em eventos realizados de forma
remota:

Período de inscrição do evento Prazo para a solicitação
01/11/2021 a 30/11/2021 Até 15/10/2021
01/12/2021 a 31/12/2021 Até 15/11/2021

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A divulgação do resultado do processo de seleção será realizada por meio de Edital, que será
disponibilizado no link https://www3.unicentro.br/propesp/pos-graduacao/stricto-sensu/editais/. 

8.2 Os casos omissos serão analisados e julgados pela PROPESP.

8.3 Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail propesp@unicentro.br. 

PUBLIQUE-SE.

Guarapuava, 20 de setembro de 2021.
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