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Síntese da política de distribuição da aplicação de 

recursos PROEX – julho 2022 a março 2023 

Em cumprimento à Portaria CAPES n. 034, de 30 de maio de 2006 e à Portaria CAPES nº 227 de 

27 de novembro de 2017, bem como às disposições gerais firmadas na Instrução Normativa 

002/2022, a Comissão Gestora apresenta, neste documento, a política de distribuição da aplicação 

de recursos PROEX para o período de abril de 2022 a março de 2023. 

 

Termos documentais: 

1. Resultado do Edital 001/2021 de bolsas do PPGLetras, publicado em 16/02/2022. 

2. Portaria no. 40, de 24 de fevereiro de 2022, da CAPES, que regulamenta o novo modelo de 

concessão de bolsas. 

3. Ofício Circular nº 2/2022-GAB/PR/CAPES e anexos, referente à concessão cotas de Doutorado 

(26) e M (25) para o PPGLetras/UFPR. 

4. Instrução Normativa 001/2021 do PPGLetras, que regulamenta as ações afirmativas do 

PPGLetras/UFPR, implementando cotas para seleção e distribuição de bolsas para cotistas auto-

declarados. 

5. Ofício circular no. 69/2022, da CAPES, que possibilita conversão de verba PROEX em bolsas 

para o período de abril/2022 a fevereiro/2023. 

6. Tabela 1656357, que define a verba 2022 PROEX/CAPES para o PPGLetras/UFPR: 

R$205.354,00. 

7. Ata da reunião do COPOL, de 24 de março de 2022, para conversão da verba PROEX/CAPES 

2022 em 2 (duas) bolsas para doutorado e 2 (duas) para mestrado, totalizando 22 parcelas para 

cada nível (M e D). 

8. Decisão de reunião da Comissão Gestora, de 31/03/22, que reorganiza a política de hierarquia de 

gastos prevista na IN 001/2019 no formato da IN 002/2022, em períodod pós-pandêmico. 

9. IN 002/2022, que regulementa a forma de pedidos de auxílio entre discentes e docentes do 

PPGLetras para o ano de 2022. 

10. Resolução no. 07/2022, do CEPE/UFPR, que flexibiliza participação remota de membros externos 

nas bancas de conclusão de cursos de pós-graduação da UFPR, em período de final de pandemia. 

 

Valores previstos para 2022 

 

 crédito débito 

Verba de 2022  R$ 205.354,00  

Conversão para bolsas  R$ 81.400,00 

Valor repassado (sem as bolsas) R$ 123.954,00  

Valor residual da verba de 2021 R$ 50.344,00  

Valor total em abril/2022 R$ 174.298,00  

Valor total em julho/2022 R$ 152.089,68  

 

Propostas para o uso de recursos do PPGLetras: 

Dada a situação de início de 2022, em que a Pandemia do novo coronavírus sars-cov-2 mostrou-se favorável 

à volta às atividades presenciais e flexibilização às atividades acadêmicas mistas, conforme documentação 

listada acima, a comissão gestora do PPGLetras/UFPR, em reunião de 11/07/2022, decide reformular a 

política de gastos para o período de julho de 2022 a março de 2023. Nesse sentido, considerando os 

indicadores de internacionalização, visibilidade e qualidade acadêmica do Programa, a proposta para o uso 

dos recursos é a seguinte: 



 

Rubrica 1 - Internacionalização do Programa em quatro linhas de ação: 

1.1. Tradução ou revisão de artigos de docentes e/ou discentes para submissão a períódicos internacionais 

que estejam indexados. 

1.2. Tradução de artigos para publicações decorrentes de eventos internacionais. 

1.3. Organização e realização de eventos por discentes e/ou docentes, com passagens e diárias a convidados 

internacionais. 

1.4. Passagens de docentes para participação em eventos internacionais, com trabalho aprovado, resumo 

publicado e previsão de publicação. 

 

 

Rubrica 2 - Passagens e diárias de docentes e discentes para participação em eventos nacionais, com 

trabalho aprovado, resumo publicado e previsão de publicação. 

 

Rubrica 3 - Organização e realização de eventos por discentes e/ou docentes com convidados nacionais no 

âmbito do Programa. Apoio para software e assessoria em mídia digital. 

 

Rubrica 4 – Realização de bancas presenciais em que o membro externo participe de outras atividades no 

Programa. 

 

Rubrica 5 – Edital de apoio a publicação de livros organizados ou elaborados por docentes ou docentes com 

discentes. 

 

Rubrica 6 – Traduções em Libras de documentos pertinentes à interpretação dos discente e/ou cotistas 

surdos. 

 

Rubrica 7 – Assessoria Lattes e Marketing do Programa em rubrica de pessoas físicas 

 

Observação: As condições de auxílio (solicitações e prestação de contas) das Rubricas 1 a 4 estão 

regulamentas na IN 002/2022.  

 

 

Em valores (apenas previsão): 

 

 Descrição sucinta Valores 

Rubrica 1 Internacionalização  40.000,00 

Rubrica 2 Eventos nacionais 30.000,00 

Rubrica 3 Eventos no Programa 30.000,00 

Rubrica 4 Bancas 20.000,00 

Rubrica 5 Edital de Livros 20.000,00 

Rubrica 6 Traduções para Libras 2.000,00 

Rubrica 7 Assessoria Lattes e Marketing 20.000,00 

Estimativa  130.000,00 

Fundo de contingência  20.000,00 

Total previsto  150. 000,00 

 

Restrições orçamentárias: apoio para pós-doutorandos e docentes externos. 

 

 

Curitiba, 11 de julho de 2022. 
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