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Diretoria de Pesquisa e Extensão - DPE 
Coordenação de Pesquisa 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Capacitação e Qualificação do Docente  
Edital №. 01/2015 

 

1. Objetivo  

Subsidiar a capacitação dos docentes da UNIT, visando ao aperfeiçoamento contínuo do corpo 

docente e o desenvolvimento Institucional.  

 

2. Classes de Projetos e proponentes elegíveis 

Projeto Tipo A – Apoio para a participação em atividades acadêmicas, eventos, seminários ou 

congressos, de relevância para a área de atuação na Instituição. 

 

Projeto Tipo B: Apoio para realização de Pós-Graduação stricto sensu em cursos recomendados 

pela CAPES. Não serão contemplados neste edital, os docentes regularmente matriculados nos 

Programas de Pós- Graduação Interinstitucionais: MINTER e DINTER. 

 

Projeto Tipo C: Apoio para participação em eventos de pesquisadores vinculados aos programas 

de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Tiradentes. 

 

Especificações: 

Projeto Tipo A – Apoio para a participação em atividades acadêmicas, eventos, seminários ou 

congressos, de relevância para a área de atuação na Instituição. 

 

Requisitos do solicitante  

As propostas deverão ser solicitadas por docentes, que deverão atender aos seguintes requisitos:  

• Pertencer ao quadro docente da Universidade Tiradentes, tendo prioridade aqueles vinculados há 

mais de dois anos no quadro da mesma; 

• Apresentar trabalho científico e/ou acadêmico no evento, nos quais a identificação da instituição 

esteja caracterizada no(s) trabalho(s) submetido(s); 
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• Apresentar comprovante de inscrição/participação no evento e carta de aceite do trabalho à 

Diretoria de Pesquisa e Extensão. A documentação deverá ser anexada ao processo, até 30 dias 

antes do evento. 

• Os docentes poderão ainda solicitar apoio para um aluno vinculado a um dos programas oficiais 

de Iniciação Científica, para apresentação de trabalho científico em coautoria ou para participação 

em outras atividades acadêmicas de formação científica para o discente. 

• Esse tipo de auxílio é limitado a, no máximo, 01 (uma) concessão por semestre letivo, por 

docente, para eventos no país, e 01 (uma) concessão a cada ano, por docente, para eventos no 

exterior. O auxílio para aluno coautor limita-se a 01 (uma) concessão por semestre letivo. 

 

Valores limites financiáveis, conforme o local de realização do evento e relevância: 

I – Eventos no Estado de Sergipe – 05 horas/aula base de professor assistente I 

II – Eventos na Região Nordeste – 15 horas/aula base de professor assistente I 

III – Eventos em outras regiões – 20 horas/aula base de professor assistente I 

IV – Eventos no exterior – 30 horas/aula base de professor assistente I 

 

Itens financiáveis  

• Passagem aérea;  

• Passagem terrestre;  

• Taxa de inscrição no evento;  

• Hospedagem, alimentação e traslados. 

 

Cronograma: 

As propostas deverão ser apresentadas com antecedência de 30 dias ao evento. A documentação 

será analisada pelo comitê científico e, após a emissão de parecer, será encaminhada para análise da 

direção superior da Universidade Tiradentes. Ao final do processo de análise, os participantes serão 

informados por e-mail do deferimento ou indeferimento de suas solicitações. 

 Divulgação dos resultados: até 10 dias antes do evento; 

 Liberação de recursos: 3 (três) dias após a aprovação da Superintendência Geral, será 

feito o depósito na conta corrente do beneficiário informada no formulário de 

apresentação da proposta. 

 

Projeto Tipo B: Apoio para realização de Pós-Graduação stricto sensu em cursos recomendados 

pela CAPES. 
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Requisitos do solicitante 

As propostas deverão ser solicitadas por docentes, que atendam aos seguintes requisitos:  

 Pertencer ao quadro docente da UNIT, tendo prioridade aqueles vinculados há mais de dois anos 

na mesma; 

 Estar matriculado em programa de pós-graduação recomendado pela CAPES. 

 Não estar matriculado em Programa de Pós-Graduação Interinstitucional MINTER OU 

DINTER. 

Esse tipo de auxílio é limitado a, no máximo, 01 (uma) concessão por semestre letivo, por docente. 

 

Valores financiáveis, conforme o tipo de curso e o local de realização: 

I – Mestrado no Estado de Sergipe – 10 horas/aula base de professor assistente I/mês 

II – Mestrado fora do Estado de Sergipe – 12 horas/aula base de professor assistente I/mês 

III – Doutorado no Estado de Sergipe – 15 horas/aula base de professor assistente I/mês 

IV – Doutorado fora do Estado de Sergipe – 25 horas/aula base de professor assistente I//mês 

 

Cronograma: 

As propostas deverão ser apresentadas em 02 etapas: 

 

Etapa A – 1º semestre de 2015 

As propostas deverão ser apresentadas até o dia 10 de março de 2015. 

● Divulgação dos resultados a partir de 31/03/2015 

 

Etapa B – 2º semestre de 2015 

As propostas deverão ser apresentadas até o dia 04 de agosto de 2015. 

● Divulgação dos resultados a partir de 01/09/2015 

● Liberação de recursos: Após aprovação pela Superintendência Geral, será feito o depósito na 

conta corrente do beneficiário informada no formulário de apresentação da proposta. 

 

Projeto Tipo C: Apoio para participação em eventos de pesquisadores vinculados aos programas 

de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Tiradentes, tais como: participação em bancas 

examinadoras externas; apresentação de trabalhos em eventos científicos; participação em mesas-

redondas, palestras, conferências e outras atividades científicas de interesse do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 
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Requisitos do solicitante 

As propostas deverão ser solicitadas por docentes aos coordenadores dos programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu e devem atender aos seguintes requisitos:  

 Pertencer ao quadro docente dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIT. 

 

Valores financiáveis: 

I – Cada professor membro do quadro docente dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UNIT poderá utilizar uma cota anual de até R$1.500,00 a ser aplicada de acordo com as prioridades 

do Colegiado do Programa de Pós-Graduação e observando-se os limites de recursos financeiros 

previstos nesse edital. 

 

Cronograma: 

A apresentação dos pedidos funcionará em fluxo contínuo, sendo estabelecidos os seguintes prazos 

para o trâmite: 

 Data limite para apresentação da proposta: 30 dias antes do evento; 

 Divulgação dos resultados: até 10 dias antes do evento; 

 Liberação de recursos: 3 (três) dias após a aprovação da Superintendência Geral, será 

feito o depósito na conta corrente do beneficiário informada no formulário de 

apresentação da proposta. 

 

3. Apresentação e envio das propostas 

As propostas devem ser apresentadas à Diretoria de Pesquisa e Extensão, em formulário específico, 

disponível no portal da UNIT (www.unit.br). As propostas do tipo C deverão ser apresentadas ao 

programa ao qual o docente está vinculado. Após aprovação da coordenação de curso, elas serão 

encaminhadas à Diretoria de Pesquisa e Extensão. 

 

Para os projetos do Tipo A deverão ser apresentados os seguintes documentos obrigatórios 

impressos em 1 (uma) via pelos interessados: 

 

 - Para participação em eventos: 

1) Formulário preenchido com as devidas assinaturas e carimbo da coordenação de unidade 

acadêmica a qual está vinculado o solicitante; 

2) Documento de inscrição do evento; 

3) Cópia do trabalho, na íntegra; 

4) Apresentação da Carta de aceite do trabalho. 
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- Para participação em outras atividades científicas:  

1) Formulário preenchido com as devidas assinaturas e carimbo da coordenação de unidade 

acadêmica a qual está vinculado o solicitante; 

2) Apresentação de plano de trabalho com cronograma de execução das atividades propostas. 

3) Declaração e assinatura do responsável orientador/supervisor da instituição receptora. 

 

Observações: 

- Para docentes: Currículo Lattes atualizado (no ano da solicitação) na home page do CNPq. 

- Para discentes: Incluir 01 cópia do Curriculum Vitae e informar se é participante de programa de 

Iniciação Científica da Instituição (PROBIC, PROVIC, PIBIC, PROBITI, PIBITI). 

 

Para os projetos do Tipo B, deverão ser apresentados os seguintes documentos obrigatórios 

impressos em 1 (uma) via pelos interessados: 

1) Formulário preenchido com as devidas assinaturas e carimbo da coordenação de unidade 

acadêmica à qual está vinculado o solicitante; 

2) Comprovante de matrícula em curso de pós-graduação stricto sensu recomendado pela CAPES; 

3) O projeto de pesquisa a ser desenvolvido. 

 

Observação: Currículo Lattes atualizado (no ano da solicitação) na home page do CNPq. 

  

4) Para os projetos do Tipo C, deverão ser apresentados os seguintes documentos obrigatórios 

impressos em 1 (uma) via pelos interessados: 

1) Formulário preenchido, impresso e com as devidas assinaturas e carimbo da coordenação do 

Programa de Pós-Graduação; 

2) Documento de inscrição no evento; 

3) Cópia do trabalho, na íntegra ou resumo enviado para apresentação (quando for o caso); 

4) Apresentação da Carta de aceite do trabalho. 

Observação: O Currículo Lattes deverá estar atualizado (no ano da solicitação) na home page do 

CNPq; 

 

4. Análise e julgamento – Proposta Tipo A e B 

A seleção das propostas submetidas a este edital será realizada por intermédio de análises e 

avaliações comparativas, nas seguintes etapas: 



Av. Murilo Dantas, 300 – Farolândia, CEP 49032-490, Aracaju – SE. Telefones: 79 - 3218-2100; Fax.: 79 - 3218-2200  

E-mail: ouvidoria@unit.br 

 Etapa 1: enquadramento dos projetos, realizada pela Diretoria de Pesquisa e Extensão. Análise 

técnica para verificação dos documentos e adequação a este edital; 

 Etapa 2: análise técnica e julgamento de mérito pelo Comitê Científico Institucional; 

 Etapa 3: homologação pelas Superintendências Acadêmica e Administrativa. 

 

5. Recursos 

Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado deste edital, a Diretoria de Pesquisa 

e Extensão aceitará recurso até 5 (cinco) dias, a contar da publicação do resultado, não havendo 

outra instância para encaminhamentos seguintes, sendo considerada a decisão da respectiva 

diretoria como final sobre o caso. 

 

6. Cancelamento da concessão 

A concessão do apoio financeiro será cancelada pela Superintendência Acadêmica por ocorrência 

de fato grave, durante sua implementação e/ou execução, sem prejuízo de outras providências 

cabíveis, ou ainda, por força de contingências orçamentárias. 

 

7. Prestação de contas 

Propostas tipo A, B e C 

Ao final da vigência, o proponente deverá apresentar o relatório técnico de atividades e relatório de 

despesas, com apresentação de notas fiscais, ao setor de Contas a Pagar, com cópia para a Diretoria 

de Pesquisa e Extensão em no máximo 10 dias a contar da data do encerramento do evento. Os 

formulários de relatório técnico para propostas tipo A, B e C, bem como o formulário para relatório 

de despesas estão disponíveis em: http://www.unit.br/universidade_pesquisa_capacitacao.asp  

 

 

8. Disposições gerais 

8.1 Para efeito do presente edital considerar-se-á hora/aula base de professor assistente I, aquela sob 

a qual não incide gratificação por titulação ou qualquer outro incremento monetário sobre o valor de 

referência, estabelecido pela Entidade Mantenedora. 

 

8.2 O docente contemplado em projeto do Tipo B deverá firmar o compromisso de concluir o curso 

de Pós-Graduação no qual está matriculado e de permanecer na Instituição por período equivalente 

ao gozado com o subsídio, sob pena de ressarcir à Universidade os valores empregados. 

 

http://www.unit.br/universidade_pesquisa_capacitacao.asp
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8.3 O subsídio concedido a docente em projeto do Tipo B terá vigência por um semestre, contado a 

partir da data de liberação do recurso, podendo ser prorrogado mediante solicitação justificada do 

interessado, à Diretoria de Pesquisa e Extensão, devendo ser aprovada pela mesma e pelas 

Superintendências Acadêmica e Administrativa. 

 

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência Acadêmica, ouvidas a 

Superintendência Administrativa, Diretoria de Pesquisa e Extensão e Programas Stricto Sensu. 

 

 

Aracaju, 28 de janeiro de 2015. 

 

 
 

 

 

______________________________________ 
Cristiano de Jesus Ferronato 

Coordenador de Pesquisa 
 
 

__________________________________________ 
Ester Fraga Vilas Boas Carvalho do Nascimento 

Diretora de Pesquisa e Extensão 
 

 
__________________________________________ 

Jouberto Uchôa de Mendonça 
Reitor  

 
 
 
 

 


