EDITAL ‐2015
PROGRAMA DE AUXILIO À
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
CIENTÍFICOS NA UFF
O Edital do Programa de Auxilio á Organização de eventos científicos na UFF tem
como principal meta incentivar a organização de eventos acadêmico-científicos na
UFF.

Regras gerais:
a) O proponente deve ser docente doutor em regime integral (DE ou 40h) do
quadro permanente (mesmo estando em estágio probatório) da UFF,
p r e f e r e n c i a l m e n t e credenciado em Programa de Pós‐Graduação stricto
sensu da universidade.
b) O evento em questão poderá ter caráter cientifico regional, nacional ou
internacional, e deverá ter o proponente como seu presidente ou membro do
comitê organizador. O evento deverá ocorrer em Niterói e será dada a
preferência para eventos que ocorram nas dependências da UFF.
c) O evento deverá ocorrer no ano de 2015, entre a segunda quinzena de setembro e
30 de novembro.
d) Serão custeadas apenas Passagens (nacionais ou internacionais) e Diárias de
palestrantes, no valor máximo total de R$5.000,00 (cinco mil reais) por evento. O
valor da diária em Niterói é de R$177,00 (cento e setenta e sete reais).
e) A solicitação de apoio deverá conter, obrigatoriamente nesta ordem, os seguintes
itens: ficha de eventos científicos preenchida, título, programa do evento,
membros do comitê executivo/organização, descrição da natureza do evento,
importância para a UFF, público-alvo, público esperado, trechos de viagens
nacionais e internacionais, data de início e data de fim do evento.
f) Serão considerados na avaliação da proposta, o mérito técnico-científico e
inovação do evento; a qualificação do proponente (quanto à qualidade e
regularidade da produção científica/tecnológica divulgada em veículos
qualificados e sua contribuição para formação de recursos humanos nos últimos

cinco anos); a relevância do evento para o desenvolvimento científico,
preferencialmente para a pós-graduação na UFF e o impacto esperado.
g) Não serão financiadas despesas com organização de coffee break, serviços
realizados por pessoa física ou jurídica, ou nenhum outro item além dos descritos
no item (d).
h) As solicitações devem ser protocoladas na Coordenadoria de Pesquisa da PROPPI
até
o
dia
31
de
agosto,
impreterivelmente,
no
endereço
eventoscientificos2015@proppi.uff.br. O CV‐Lattes atualizado do proponente
deverá ser enviado juntamente com a proposta.
i) Adicionalmente, a solicitação deverá conter currículo resumido dos palestrantes
que receberão passagens e/ou diárias, e cópia de carta de aceite do convite
(sendo aceito email confirmatório).
j) O recurso p o d e r á ser interposto e m a t é c i n c o d i a s c o r r i d o s a p ó s
o r e s u l t a d o quando o solicitante entender que houve falha de
julgamento quanto ao mérito da proposta ou quando o solicitante julgar que
houve falha de procedimento operacional ou administrativo. Não serão aceitas
como recurso as solicitações com alterações no conteúdo da proposta inicial.
k) A implementação dos recursos aprovados neste edital dependerá sempre da
disponibilidade
orçamentária da UFF.
l) A prestação de contas será realizada através do sistema SCDP, mediante entrega de
relatório de viagem (formulário disponível no portal financeiro), bilhetes das
passagens e certificado ou declaração da participação do (s) financiado (s) no
evento.
m) Casos omissos a este edital serão resolvidos pela PROPPI.
n) Cronograma do edital

Período de inscrições
Divulgação do resultado
Período de solicitações de recursos
Divulgação da Listagem final
Solicitação do auxilio junto ao financeiro da Proppi

24/08/2015 até 31/08/2015
04/09/2015
07/08/2015 até 11/09/2015
14/09/2015
15/09/2015 até 18/09/2015

Roberto Kant de Lima
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Universidade Federal Fluminense

FICHA DE AUXÍLIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
CIENTÍFICOS 2015
NOME DO SOLICITANTE:

SIAPE:
CPF:
RG:

Telefone:
Celular:
Endereço:

DADOS BANCÁRIOS
Banco:

Agência:

Conta corrente:

ÁREA DO CONHECIMENTO:
( )CIÊNCIAS AGRÁRIAS

( ) CIÊNCIAS MÉDICAS

( ) CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

( ) CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

( ) CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

( ) ENGENHARIAS

( )CIÊNCIAS HUMANAS

( ) LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

NOME DO DEPARTAMENTO QUE ESTÁ VINCULADO:__________________________________
ENDEREÇO:___________________________________________________________________
TELEFONE: (

)__________________________ Cel (

)______________________________

FINALIDADE: _________________________________________________
TÍTULO DO PROJETO: ___________________________________________________________
VALOR DA SOLICITAÇÃO: ________________________________________________________

