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Diretoria de Pesquisa - DPE 
Coordenação de Pesquisa 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Programa de Apoio a Eventos e Capacitação (PAEC) 
Edital №. 01/2018 

 

1. Objetivo  

Subsidiar a participação de docentes e discentes vinculados a um dos programas oficiais de 

Iniciação Científica, ou programas de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Tiradentes, 

visando ao aperfeiçoamento contínuo e o desenvolvimento Institucional. O auxílio financeiro será 

destinado a participação em atividades acadêmicas, eventos, seminários ou congressos, de 

relevância para a área de atuação na Instituição. 

 

2. Do período do evento ou capacitação 

Este edital destina-se ao auxílio financeiro para participação em atividades acadêmicas, eventos, 

seminários ou congressos que aconteçam no período de abril de 2018 a março de 2019. 

 

3. Dos proponentes elegíveis 
 

3.1 Requisitos do proponente 

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

 

a) Pertencer ao quadro docente da Universidade Tiradentes, tendo prioridade aqueles 

vinculados há mais de dois anos no quadro da mesma; 

b) Apresentar trabalho científico e/ou acadêmico no evento, nos quais a identificação da 

instituição esteja caracterizada no(s) trabalho(s) submetido(s); 

c) Apresentar comprovante de inscrição/participação no evento e carta de aceite do trabalho à 

Diretoria de Pesquisa. 

d) Os docentes poderão ainda solicitar apoio para um discente vinculado a um dos programas 

oficiais de Iniciação Científica, ou programas de Pós-Graduação stricto sensu da 

Universidade Tiradentes, por apresentação de trabalho científico em coautoria ou por 

participação em outras atividades acadêmicas de formação científica. O discente solicitante 

não poderá ter inadimplência relacionada ao setor financeiro ou jurídico desta IES. 

 

4. Envio das propostas e documentos comprobatórios 

 

As propostas devem ser entregue na Coordenação de Pesquisa em formulário específico, disponível 

no portal da Pesquisa da Unit (https://www.unit.br/pesquisa/capacitacao/), considerando o 

Cronograma apresentado neste edital.  

O formulário preenchido e impresso deve ser acompanhado da documentação comprobatória sobre 

o evento conforme as seguintes especificações (ANEXO I): 

 

Para participação em eventos: 

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

acadêmica a qual está vinculado o solicitante; 

b) Documento de inscrição do evento; 

c) Cópia do trabalho/resumo, na íntegra enviado para apresentação ou Carta-convite para 

participação em evento (banca-examinadora, mesa-redonda, palestra, conferência, etc.); 

https://www.unit.br/pesquisa/capacitacao/
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d) Apresentação da Carta de aceite do trabalho, este documento poderá ser apresentado até 20 

dias antes do evento.  

e) Currículo Lattes impresso do discente solicitante (quando for o caso). 

 

Para participação em outras atividades científicas: 
a) Formulário preenchido com as devidas assinaturas e carimbo da coordenação de unidade 

acadêmica a qual está vinculado o solicitante; 

b) Apresentação de plano de trabalho com cronograma de execução das atividades propostas; 

c) Declaração e assinatura do responsável orientador/supervisor da instituição receptora; 

d) Currículo Lattes impresso do discente solicitante (quando for o caso). 
 

Observação: O Currículo Lattes dos docentes solicitantes deverá estar atualizado (no ano da 

solicitação) na home page do CNPq. 

 

 

5. Cronograma 

 

As propostas poderão ser apresentadas em quatro etapas de acordo com o período do evento: 

 

Eventos no período de 01/04/2018 a 30/06/2018 

Etapa I Data 

Entrega do Formulário de solicitação  Até 15/03/2018 

Divulgação dos resultados (via e-mail) Até 22/03/2018 

 

Eventos no período de 01/07/2018 a 30/09/2018 

Etapa II Data 

Entrega do Formulário de solicitação  Até 01/06/2018 

Divulgação dos resultados (via e-mail) Até 22/06/2018 

 

Eventos no período de 01/10/2018 a 31/12/2018 

Etapa III Data 

Entrega do Formulário de solicitação  Até 03/09/2018 

Divulgação dos resultados (via e-mail) Até 24/09/2018 

 

Eventos no período de 01/01/2019 a 31/03/2019 (condicionado a aprovação do orçamento 2019) 

Etapa IV Data 

Entrega do Formulário de solicitação  Até 01/12/2018 

Divulgação dos resultados (via e-mail) Até 14/12/2018 

 

 

6. Dos valores e itens financiáveis 
 

Para docentes da graduação e discentes da graduação ou pós-graduação Strictu sensu os valores 

limites financiáveis, conforme a abrangência e relevância do evento em sua área de conhecimento 

relevância: 

 

a) Eventos Internacionais – R$ 1.000,00 

b) Eventos Nacionais – R$ 600,00 

c) Capacitações a serem feitas no Brasil – R$ 600,00 

d) Capacitações a serem feitas fora do Brasil – R$ 1.000,00 
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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. As propostas deverão ser apresentadas ao programa ao qual o docente está 

vinculado. 

 

Itens financiáveis  

• Passagem aérea; 

• Passagem terrestre; 

• Taxa de inscrição no evento; 

• Hospedagem, alimentação e traslados; 

• Participação em bancas examinadoras externas, participação em mesas-redondas, palestras, 

conferências e outras atividades científicas de interesse do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu (item exclusivo para docentes dos Programas de Pós Graduação Stricto Sensu). 

 

7. Da análise e resultados das propostas: 

 

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

avaliações comparativas, nas seguintes etapas: 

 Etapa 1: Enquadramento das propostas, realizada pela Diretoria de Pesquisa. 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 pela Superintendência Acadêmica. 

 

Durante a análise técnica, o deferimento das solicitações dependerá da relevância do evento, bem 

como da disseminação da produção científica. Terão prioridade para deferimento do auxílio 

financeiro as solicitações que contemplem eventos que publiquem artigos completos, resumos 

expandidos e resumos, nesta ordem; 

 

Ao final destas etapas o docente solicitante será informado por e-mail do deferimento ou 

indeferimento de sua solicitação. A liberação de recursos será feita até 3 (três) dias após a 

aprovação da Superintendência Acadêmica. O depósito será feito na conta corrente informada no 

formulário de apresentação da proposta. 

 

 

8. Recursos 

 

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

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. 

 

9. 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. 

 

10. Relatório técnico 

 

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

no evento ou capacitação, com apresentação de certificado de participação (comprovante de 
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inscrição, certificado de apresentação de trabalho ou declaração de participação em atividade 

acadêmica) a Diretoria de Pesquisa em no máximo 30 (trinta) dias a contar da data do encerramento 

do evento (ANEXO II). 

O formulário de relatório técnico está disponível em: https://www.unit.br/pesquisa/capacitacao/. 

 

A inadimplência na entrega destes relatórios implicará na não concessão do auxílio do PAEC 

(docente ou discente) em Editais subsequentes. 

 

11. Disposições gerais 

 

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

Administrativa, Diretoria de Pesquisa e Programas Stricto Sensu. 

 

 

Aracaju, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 
 

Adriana Karla de Lima 

Coordenadora de Pesquisa 

 

 

 

Juliana Cordeiro Cardoso 

Diretora de Pesquisa 

 

 

Jouberto Uchôa de Mendonça 

Reitor  
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ANEXO I 
 

 
 

Formulário de solicitação 

Programa de Apoio a Eventos e Capacitação (PAEC) 

Ano:__________ 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO do DOCENTE SOLICITANTE 

NOME COMPLETO:  MATRÍCULA: 

CURSO DE GRADUAÇÃO ou PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 

 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO do DISCENTE (Quando for o caso) 

NOME COMPLETO:  MATRÍCULA: 

CURSO DE GRADUAÇÃO ou PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADO:  

Vínculo: (   ) PIBIC-PIBITI/CNPq      (   ) PIBIC-PIBITI/FAPITEC       (   )PROBIC-PROBITI/Unit     (   )PROVIC-

PROVITI/Unit     (   ) MESTRADO      (   ) DOUTORADO 

E-MAIL: TELEFONE: 

NOME DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA: 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 

 

2 – AUXÍLIO PRETENDIDO 

NOME DO EVENTO/ATIVIDADE ACADÊMICA: 

 

TIPO (marcar com um X): 

(   ) ATIVIDADES ACADÊMICAS (   ) CONGRESSOS (   ) EVENTOS   (   ) SEMINÁRIOS 

(   ) MESAS-REDONDAS, PALESTRAS, CONFERÊNCIAS    (   )Outros: _______________________________ 

CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO: 

(   ) INTERNACIONAL (   ) NACIONAL 

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA: 

(   ) ARTIGO COMPLETO (   ) RESUMOS EXPANDIDOS (   ) RESUMOS 

No caso de ATIVIDADES ACADÊMICAS, descrever brevemente a importância desta atividade: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: 

CIDADE: ESTADO: PAÍS: 

PERÍODO DO EVENTO: 

 

3 – LISTAR OS EVENTOS (ÚLTIMOS 3 ANOS) FINANCIADOS PELA Unit: 

EVENTO ATIVIDADE LOCAL ANO 
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4 - DATA E ASSINATURA DO SOLICITANTE 

DECLARAMOS TER CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO EDITAL E ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE 

MULTIPLICAR O CONHECIMENTO ADQUIRIDO CONFORME PREVISTO NO MESMO. 

 

Aracaju, ______ de ______________ de ________. 

 

 

 

DOCENTE SOLICITANTE 

 

 

 

DISCENTE SOLICITANTE (Quando for o caso) 

 

 

OS CONTEMPLADOS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DEVEM, APÓS UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, 

PRESTAR CONTAS À INSTITUIÇÃO, EM FORMULÁRIO APROPRIADO. 

  

5 - PARECER DA COORDENAÇÃO: 

 

 

 

 

DATA E ASSINATURA DA COORDENAÇÃO: 

 

Aracaju, _____ de ________________ de ________. 

 

 

 

COORDENADOR (A) DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

ou PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADO. 

 

6 - PARECER DO COMITÊ CIENTÍFICO: 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO COMITÊ CIENTÍFICO: 

 

Aracaju, _____ de ________________ de ________. 

 

 

 

MEMBRO DO COMITÊ CIENTÍFICO 
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7 - PARECER DA DPE: 

 

 

 

 

 

 

 
RECOMENDAMOS A CONCESSÃO DE R$ ______,___ (____________________________________________  
 
_____________________________________________________________________) PARA O SOLICITANTE. 
 

ASSINATURA DA DPE: 

 

Aracaju, _____ de ________________ de ________. 

 

 

 

DIRETORA DE PESQUISA  

 

 

8 – SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA*: 

 - DEFERIDO 

 - INDEFERIDO 

 

Aracaju, _____ de ________________ de ________. 

 

 

 

SUPERINTENDENTE ACADÊMICO 

*Após deliberação da SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA, enviar cópia da autorização de 

pagamento ao setor de contas a pagar e o Formulário à DPE. 
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ANEXO II 

 

 

 

Relatório Técnico 

Programa de Apoio a Eventos e Capacitação (PAEC) 

Ano: ___________ 

 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO do DOCENTE SOLICITANTE 

NOME COMPLETO:  MATRÍCULA: 

CURSO DE GRADUAÇÃO ou PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO do DISCENTE (Quando for o caso) 

NOME COMPLETO:  MATRÍCULA: 

CURSO DE GRADUAÇÃO ou PÓS-GRADUAÇÃO VINCULADO:  

Vínculo: (   ) PIBIC-PIBITI/CNPq      (   ) PIBIC-PIBITI/FAPITEC    (   )PROBIC-PROBITI/Unit                                  

(    )PROVIC-PROVITI/Unit     (    ) MESTRADO      (    ) DOUTORADO 

E-MAIL: TELEFONE: 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE 

NOME DO EVENTO/ATIVIDADE ACADÊMICA: 

 

TIPO (marcar com um X): 

(   ) ATIVIDADES ACADÊMICAS (   ) CONGRESSOS (   ) EVENTOS   (   ) SEMINÁRIOS 

(   ) MESAS-REDONDAS, PALESTRAS, CONFERÊNCIAS    (   )Outros: ________________________ 

CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO: 

(   ) INTERNACIONAL (   ) NACIONAL 

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA: 

(   ) ARTIGO COMPLETO (   ) RESUMOS EXPANDIDOS (   ) RESUMOS 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: 

CIDADE: ESTADO: PAÍS: 

PERÍODO DO EVENTO: 

 

3 – DESPESAS: 

DISCRIMINAÇÃO: Nº DO ANEXO: VALOR (R$) 

INSCRIÇÃO   

ALIMENTAÇÃO   

HOSPEDAGEM / MORADIA   

PASSAGEM   
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TRANSPORTE   

MATERIAL DIDÁTICO   

OUTROS   

VALOR DO AUXÍLIO RECEBIDO   

OBS.: OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DEVEM SER ENUMERADOS E ANEXADOS A ESTE 

FORMULÁRIO NA MESMA SEQUÊNCIA DA DISCRIMINAÇÃO (ITEM 3).  

 

4 – RELATÓRIO: 

Descrever sucintamente as atividades desenvolvidas. Devem ser anexadas cópias digitalizadas dos 

certificados/declarações e fotos digitais sobre participação e/ou apresentação de trabalhos, cursos 

etc. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Observação: O docente solicitante poderá ser selecionado pela Diretoria de Pesquisa para a 

produção de material de divulgação em portal de notícias da Unit. 

 

5 – DATA E ASSINATURA DO SOLICITANTE 

 

 

 

Aracaju, _____ de ________________ de ________. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE SOLICITANTE 

 

 

 

DISCENTE SOLICITANTE (Quando for o caso) 

 

 

 


