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O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal do Paraná determina que, a partir da data de homologação desta instrução 

normativa 001/2019, todos os processos de solicitação de apoio financeiro deverão ser regidos 

pelas disposições gerais e pelos critérios específicos aqui estabelecidos, em conformidade com o 

Regimento Interno do Programa e observadas as resoluções e normas pertinentes emanadas dos 

órgãos da administração superior da UFPR. 

 

DAS MODALIDADES DE APOIO 

 

Artigo 1º - Em acordo com as disposições gerais da CAPES/PROEX e da PRPPG, que descrevem 

os itens financiáveis com a verba de custeio do Programa, as solicitações de apoio podem ser 

atendidas de dois modos: 

 

 a) Com a concessão de passagens; 

 b) Com a concessão de diárias, nos termos do que estabelecer a portaria vigente da CAPES. 

 

Parágrafo único – É de responsabilidade da Comissão gestora do Programa, em 

conformidade com a Portaria CAPES nº 227 de 27 de novembro de 2017 e com as 

disposições gerais firmadas nesta instrução normativa, definir quais modalidades de apoio 

podem ser solicitadas para cada atividade-fim do Programa, bem como estabelecer o valor 

máximo para a emissão de cada passagem e o número máximo de diárias concedidas em 

cada caso. Para tanto, no início de cada nova janela orçamentária, a Comissão gestora deve 

apresentar um documento que sintetize a política de distribuição da aplicação dos recursos 

recebidos para o período. 

 

DOS DIFERENTES FINS DAS SOLICITAÇÕES DE APOIO 

 

Artigo 2º - São 5 (cinco) as atividades-fim para as quais poderão ser encaminhadas solicitações de 

apoio financeiro: 

 

a) Participação de convidados em bancas de defesa; 

b) Participação dos discentes em eventos em outras instituições; 

c) Participação dos docentes em eventos em outras instituições; 

d) Organização e realização de eventos acadêmicos no âmbito do Programa; 

e) Representação do Programa em fóruns de discussão da política de pós-graduação no 

Brasil, como a CAPES, a Anpoll, o Fórum nacional de coordenadores de pós-graduação, etc.  

 

Parágrafo primeiro – Terão prioridade de atendimento as solicitações de apoio à 

participação de convidados em bancas de defesa e à representação do Programa em fóruns 

de discussão da política de pós-graduação no Brasil. 



 

Parágrafo segundo – É de responsabilidade da Comissão gestora do Programa, em 

conformidade com a Portaria CAPES nº 227 de 27 de novembro de 2017 e com as 

disposições gerais firmadas nesta instrução normativa, definir a ordem de prioridade de 

atendimento das demandas oriundas das demais atividades. Essa definição também deve 

constar do documento referido no Artigo 1º, parágrafo único, desta instrução normativa, que 

sintetiza a política de distribuição da aplicação dos recursos. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

 

Participação de convidados em bancas de defesa 

 

Artigo 3º - A solicitação de apoio para a participação de convidados em bancas de defesa se dará 

sob a forma do encaminhamento do formulário de defesa, acompanhado do cadastro de participante 

externo e do formulário de solicitação de passagens e diárias. 

 

Parágrafo primeiro – Caberá aos docentes evitar a composição de bancas endógenas e 

estimular a composição de bancas que não se repitam sistematicamente. 

 

Parágrafo segundo – O encaminhamento da solicitação deverá ser feito no mínimo com 35 

dias de antecedência em relação à data da defesa. No caso de solicitações encaminhadas fora 

desse prazo, o Programa não poderá garantir o apoio solicitado. 

 

Parágrafo terceiro – É de responsabilidade da Comissão gestora do Programa, em 

conformidade com a Portaria CAPES nº 227 de 27 de novembro de 2017 e com as 

disposições gerais firmadas nesta instrução normativa, definir o número de convidados 

externos com participação presencial em cada banca de mestrado ou doutorado, bem como a 

forma de apoio concedida ao(s) convidado(s). Essa definição também deve constar do 

documento referido no Artigo 1º, parágrafo único, desta instrução normativa, que sintetiza a 

política de distribuição da aplicação dos recursos. 

 

Artigo 4º - A prestação de contas deve ser realizada em no máximo 15 dias a contar da data final do 

evento. Para tanto, o presidente da banca deve encaminhar, para o e-mail 

financeiro.ppglet@gmail.com, os seguintes documentos. 

 

a) Relatório de viagem nacional do convidado devidamente preenchido; 

b) Cópia do bilhete da viagem aérea (acompanhada dos comprovantes de check-in) ou 

terrestre; 

 

Participação dos discentes em eventos em outras instituições 

 

Artigo 5º - A solicitação de apoio para a participação dos discentes em eventos em outras 

instituições se dará sob a forma do encaminhamento do formulário de solicitação de passagens e 

diárias para alunos. 

 

Parágrafo primeiro – A solicitação deve ser documentada pelos seguintes itens: 

 

a) cópia da programação do evento (ainda que não seja a definitiva); 

b) cópia da carta de aceite do trabalho a ser apresentado; 

c) no caso de ter sido beneficiado por apoio semelhante nos anos anteriores, o discente deve 

apresentar uma cópia da publicação ou um comprovante de submissão para publicação em 

periódico ou livro (mesmo que ainda não tenha o aceite definitivo) do texto resultante da 

apresentação realizada no evento para o qual tenha feito sua última solicitação de apoio. 

 



Parágrafo segundo – O encaminhamento da solicitação deverá ser feito no mínimo com 35 

dias de antecedência em relação à data estimada para a viagem. No caso de solicitações 

encaminhadas fora desse prazo, o Programa não poderá garantir o apoio solicitado. 

 

Parágrafo terceiro – Alunos que tenham pendências em relação à prestação de contas de 

benefícios anteriores ficam automaticamente inelegíveis para essa forma de solicitação até 

que regularizem sua situação.  

 

Parágrafo quarto – No caso de haver mais pedidos do que o Programa possa atender, terão 

prioridade os discentes que estejam em dia com todos os prazos regulamentares (cumprimento 

dos créditos em disciplina, exame de qualificação, defesa). 

 

Parágrafo quinto – Cada aluno terá direito ao atendimento de 1 (uma) solicitação por ano ou 

por interstício. 

 

Parágrafo sexto – É de responsabilidade da Comissão gestora do Programa, em 

conformidade com a Portaria CAPES nº 227 de 27 de novembro de 2017 e com as 

disposições gerais firmadas nesta instrução normativa, definir quais modalidades de apoio 

podem ser solicitadas para a participação discente em eventos em outras instituições, bem 

como o valor estabelecido como teto para a emissão de passagens ou o número máximo de 

diárias concedidas em cada caso. Essa definição também deve constar do documento referido 

no Artigo 1º, parágrafo único, desta instrução normativa, que sintetiza a política de 

distribuição da aplicação dos recursos. 

 

Artigo 6º - A prestação de contas deve ser realizada em no máximo 15 dias a contar da data final do 

evento. Para tanto, o discente deve encaminhar, para o e-mail financeiro.ppglet@gmail.com, os 

seguintes documentos. 

 

a) Relatório de viagem nacional devidamente preenchido; 

b) Certificado ou declaração de apresentação do trabalho no evento; 

c) Cópia do bilhete da viagem aérea (acompanhada dos comprovantes de check-in) ou 

terrestre, também nos casos em que o Programa não tiver concedido passagem. 

d) Cópia do texto apresentado no evento. 

 

Parágrafo único – Como forma de estimular o acompanhamento das atividades discentes, o 

professor orientador deve dar ciência do texto apresentado pelo aluno no evento em questão, 

avaliando, em síntese, sua contribuição direta ou indireta para o desenvolvimento da pesquisa 

de mestrado ou doutorado. Nos casos em que não for possível o encaminhamento do texto já 

com a ciência do orientador no ato da prestação de contas, o orientador terá até 15 dias para 

fazê-lo. 

 

Participação dos docentes em eventos em outras instituições 

 

Artigo 7º - A solicitação de apoio para a participação dos docentes em eventos em outras 

instituições se dará sob a forma do encaminhamento do formulário de solicitação de passagens e 

diárias para docentes. 

 

Parágrafo primeiro – A solicitação deve ser documentada pelos seguintes itens: 

 

a) cópia da programação do evento (ainda que não seja a definitiva); 

b) cópia da carta de aceite do trabalho a ser apresentado; 

c) no caso de ter sido beneficiado por apoio semelhante nos anos anteriores, o docente deve 

apresentar uma cópia da publicação ou um comprovante de submissão para publicação em 

periódico ou livro (mesmo que ainda não tenha o aceite definitivo) do texto resultante da 



apresentação realizada no evento para o qual tenha feito sua última solicitação de apoio. 

 

Parágrafo segundo – O encaminhamento da solicitação deverá ser feito no mínimo com 35 

dias de antecedência em relação à data estimada para a viagem. No caso de solicitações 

encaminhadas fora desse prazo, o Programa não poderá garantir o apoio solicitado. 

 

Parágrafo terceiro – Docentes que tenham pendências em relação à prestação de contas de 

benefícios anteriores ficam automaticamente inelegíveis para essa forma de solicitação até 

que regularizem sua situação. 

 

Parágrafo quarto – Docentes, cuja produção dos últimos 4 anos (a contar do ano da 

solicitação de apoio) some uma pontuação menor ou igual a 50% do valor da mediana vigente 

na área, ficam automaticamente inelegíveis para essa forma de solicitação até que regularizem 

sua situação. 

 

Parágrafo quinto – No caso de haver mais pedidos do que o Programa possa atender, terão 

prioridade os docentes que tenham participado de comissões do Programa nos últimos 3 anos 

(Copol, comissão de credenciamento, comissão gestora, comissão de seleção, comissão de 

bolsas, comissão de autoavaliação, comissões de prêmio de melhor tese, etc.), exceto para os 

ocupantes de cargos de direção, coordenação de curso e chefias de departamento. 

 

Parágrafo sexto – Cada docente terá direito ao atendimento de 1 (uma) solicitação por ano 

ou por interstício. 

 

Parágrafo sétimo – É de responsabilidade da Comissão gestora do Programa, em 

conformidade com a Portaria CAPES nº 227 de 27 de novembro de 2017 e com as 

disposições gerais firmadas nesta instrução normativa, definir quais modalidades de apoio 

podem ser solicitadas para a participação docente em eventos em outras instituições, bem 

como o valor estabelecido como teto para a emissão de passagens ou o número máximo de 

diárias concedidas em cada caso. Essa definição também deve constar do documento referido 

no Artigo 1º, parágrafo único, desta instrução normativa, que sintetiza a política de 

distribuição da aplicação dos recursos. 

 

Artigo 8º - A prestação de contas deve ser realizada em no máximo 15 dias a contar da data final do 

evento. Para tanto, o discente deve encaminhar, para o e-mail financeiro.ppglet@gmail.com, os 

seguintes documentos. 

 

a) Relatório de viagem nacional devidamente preenchido; 

b) Certificado ou declaração de apresentação do trabalho no evento; 

c) Cópia do bilhete da viagem aérea (acompanhada dos comprovantes de check-in) ou 

terrestre, também nos casos em que o Programa não tiver concedido passagem. 

d) Cópia do texto apresentado no evento. 

 

Organização e realização de eventos acadêmicos no âmbito do Programa 

 

Artigo 9º - A solicitação de apoio para a organização de eventos acadêmicos no âmbito do 

Programa deve ser encaminhada ao Colegiado do Programa e se dará sob a forma do 

encaminhamento de uma proposta de evento.   

 

Parágrafo primeiro – A solicitação deve ser documentada pelos seguintes itens: 

 

a) proposta do evento, com o histórico do evento (no caso de eventos que já tenham tido 

edições anteriores), justificativa acadêmica, definição do foco central, explicitação do vínculo 

com grupos de estudo ou pesquisa, delimitação do público alvo e previsão de possíveis 



produtos resultantes do evento); 

b) cópia da programação (ainda que provisória); 

c) cópia do material de divulgação (impresso e eletrônico); 

d) formulário de solicitação de passagem e diária para o convidado; 

e) cadastro de participante externo. 

 

Parágrafo segundo – O encaminhamento da solicitação deverá ser feito no mínimo com 35 

dias de antecedência em relação à data estimada para a viagem. No caso de solicitações 

encaminhadas fora desse prazo, o Programa não poderá garantir o apoio solicitado. 

 

Parágrafo terceiro – Os eventos poderão ser propostos por um ou mais docente(s) ou por 

grupos de estudantes. No entanto, as passagens e diárias serão concedidas por evento 

realizado, e não por proponente, seja ele docente ou discente. 

 

Parágrafo quarto – Antes de definida a proposta, os proponentes do evento devem fazer um 

contato prévio com a Coordenação, com o objetivo de evitar a concentração de eventos em 

uma área ou linha de pesquisa, tirar eventuais dúvidas sobre a formatação final do evento, 

quando for o caso, e definir uma data que não se sobreponha a outros eventos. 

 

Parágrafo quinto – No caso de haver mais solicitações do que o Programa possa atender, 

terão prioridade: 

 

a) as propostas de eventos que já tiveram edições anteriores em outros interstícios; 

b) as propostas de eventos que, além do convidado, integrem também, em sua programação, 

docentes ou discentes da casa ou de instituições locais; 

c) as propostas de eventos que contemplem o interesse de mais de uma linha de pesquisa. 

 

Parágrafo sexto – As solicitações de apoio para a organização de eventos ficam limitadas a 

um (01) pedido por docente ou por grupo de discentes durante o ano ou interstício. 

. 

Parágrafo sétimo – É de responsabilidade da Comissão gestora do Programa, em 

conformidade com a Portaria CAPES nº 227 de 27 de novembro de 2017 e com as 

disposições gerais firmadas nesta instrução normativa, definir quais modalidades de apoio 

podem ser solicitadas para a organização de eventos no âmbito do Programa, bem como o 

valor estabelecido como teto para a emissão de passagens e/ou o número máximo de diárias 

concedidas em cada caso. Essa definição também deve constar do documento referido no 

Artigo 1º, parágrafo único, desta instrução normativa, que sintetiza a política de distribuição 

da aplicação dos recursos. 

 

Artigo 10º - A prestação de contas deve ser realizada em no máximo 15 dias a contar da data final 

do evento. Para tanto, os proponentes devem encaminhar, para o e-mail 

financeiro.ppglet@gmail.com, os seguintes documentos. 

 

c) Relatório de viagem nacional do convidado devidamente preenchido; 

d) Cópia do bilhete da viagem aérea (acompanhada dos comprovantes de check-in) ou 

terrestre; 

e) Breve descrição do evento, contendo uma avaliação final dos proponentes e o número de 

participantes. 

 

Representação do Programa  

 

Artigo 11º - O Programa arcará com as despesas integrais de passagem e diária em viagens de 

representação institucional junto aos fóruns de discussão da política de pós-graduação no Brasil, 

como a CAPES, a Anpoll, o Fórum nacional de coordenadores de pós-graduação, etc. 



 

Parágrafo primeiro – A representação será assumida, sempre que possível, pelo 

Coordenador do Programa. Na impossibilidade deste, a representação ficará sob a 

responsabilidade do Vice-Coordenador ou de algum docente do Programa indicado pela 

Coordenação, preferencialmente entre os membros da Comissão gestora e do Colegiado. 

 

Parágrafo segundo – A solicitação de apoio, nesse caso, será encaminhada internamente 

pela própria Coordenação. O docente que assumir o encargo de representação do Programa 

nessas ocasiões não se tornará inelegível para a solicitação das outras formas de apoio em 

seu próprio nome. A prestação de contas, contudo, é de inteira responsabilidade do docente e 

deverá ser realizada em até 15 dias. 

 

Artigo 12º - Casos omissos serão analisados pela Comissão gestora e pelo Colegiado do Programa. 

 

Artigo 13º - Esta instrução normativa entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

Curitiba, 22 de agosto de 2019. 

 

 
 

Prof. Mauricio Mendonça Cardozo 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR 

 

 


