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COORDENADORIA DE PESQUISA 

PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

REGRAS VIGENTES (ANO: 2017) 
 

1 – Condições de candidatura 
 
Tabela abaixo, acrescida das observações em (*) Pesquisador  

UFPR/TN 
 

 

 
FUNDAÇÃO 
ARAUCÁRIA 

A) Docente DE, doutor, atuando em PPG/UFPR Brasil ou exterior Brasil ou exterior 

B) Docente DE, doutor, não atuando em PPG/UFPR Brasil Brasil  

C) Docente DE doutorando Brasil Brasil  

D) Docente 40h doutor ou doutorando Brasil Brasil 

E) Docente DE, nem doutor nem doutorando Inelegível Inelegível 

F) Docente 20h, doutor Inelegível Brasil  

G) Técnico doutor  Brasil Brasil 

H) Professor Visitante/Sênior/Técnico nem doutor ou 

doutorando 

Inelegível Inelegível 

 

(*)Eventos no país: técnicos e docentes da 
UFPR do Quadro Permanente Ativo, em 
ambos os casos desde que doutores. 
Eventos no exterior: apenas doutores DE, 
atuando em PPG na UFPR, e com interstício 
de um ano civil entre eventos no exterior. As 
orientações estão pautadas no DECRETO Nº 
5.992, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. 

(*) Em trabalhos multiautores, apenas um dos 
solicitantes poderá ser contemplado.  
 

O TEMPO MÁXIMO DE AUSÊNCIA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 7 DIAS CORRIDOS, INCLUINDO 
DATA DE SAÍDA E RETORNO.  

 

2 – CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

- Estar de acordo com o quadro do item 1; 

- Não estar em férias ou licença no período da viagem; 

- Integrar grupo de pesquisa certificado pela UFPR junto ao CNPq; 

- Não estar em interstício  pelo UFPR/TN e Fundação Araucária;  

- Para viagens internacionais, deve-se apresentar comprovante de solicitação à CAPES e/ou 

CNPq*. 

* Bolsistas de produtividade nível 1 do CNPq, não necessitam solicitar ao CNPq, e concorrem 

a 25% da verba alocada para o período. 
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3 – FONTES DE RECURSO 

- UFPR/Tesouro Nacional: Pagamento apenas de passagens nacionais/internacionais; 

- Fundação Araucária: Pagamento de passagens e/ou diárias nacionais/internacionais, 

mediante a existência de convênio vigente. (Atual: 706/14, com vencimento em 30/06/2017). 

4 – INTERSTÍCIOS 

No ato da solicitação, o pesquisador deve-se certificar de que não está em interstício por 

nenhuma das fontes componentes deste programa, conforme o que consta: 

I)  UFPR/TN: O pesquisador tem direito a uma passagem (nacional ou internacional) 

concedida por ano. Caso tenha ganho passagem nacional, só poderá solicitar recurso 

novamente no ano seguinte. Caso tenha ganho passagem internacional, o 

pesquisador deverá cumprir interstício até o final do ano seguinte, independente da 

data da concessão.  

Por exemplo: se o pesquisador tiver recebido passagem internacional em 2014(em 

qualquer data), só poderá solicitar novamente em 2016. 

II) Fundação Araucária: O pesquisador possui direito a uma passagem/diárias por 

Edital. Em caso de eventos nacionais, poderá solicitar novamente no Edital seguinte. 

Em caso de eventos internacionais, deverá ser cumprido um Edital de Interstício. 

5- PRAZOS 

 

A SOLICITAÇÃO DEVE SER ENTREGUE NA COORDENADORIA DE PESQUISA DA 

PRPPG. 

Recomenda-se que a solicitação seja entregue pessoalmente. Caso não seja possível, 

enviar a documentação para o e-mail prppgpesquisa@gmail.com, solicitando confirmação 

de recebimento. 

Apenas serão julgados as solicitações pertinentes ao período de demanda, conforme tabela 

abaixo. 

 

 

Período de realização 

do evento (considerar a 

data da viagem) 

Prazo de entrega – 

Eventos Nacionais 

Prazo de Entrega – 

Eventos Internacionais 

1 a 31/05/2017 30/03/2017 30/03/2017 

1 a 30/06/2017 27/04/2017 30/03/2017 

1 a 31/07/2017 25/05/2017 27/04/2017 

1 a 31/08/2017 29/06/2017 25/05/2017 

1 a 30/09/2017 27/07/2017 29/06/2017 

1 a 31/10/2017 29/08/2017 27/07/2017 

1 a 30/11/2017 28/09/2017 29/08/2017 

1 a 31/12/2017 Final de setembro** Final de setembro** 

Jan/Fev de 2018 Final de setembro** Final de setembro** 

** Esta data depende do fechamento do exercício financeiro 2017, será anunciada 

após a definição 

mailto:prppgpesquisa@gmail.com
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6 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO 

- Formulário preenchido e assinado pelo solicitante e pela chefia (chefe de departamento ou 

coordenador do PPG); 

- Aceite e programação do evento/visita técnica (original e traduzido); 

- Comprovante da solicitação à CAPES e/ou CNPq (somente para viagens internacionais). 

- NÃO É NECESSÁRIA A ABERTURA DE PROCESSO NO SEI. 

7 – INFORMAÇÕES GERAIS 

- As solicitações serão analisadas pelos membros do Comitê Assessor de Pesquisa, em 

reuniões mensais, a ocorrerem na primeira quinzena dos meses de fevereiro a outubro; 

- Em caso de deferimento, serão enviadas, ao e-mail informado na solicitação, as orientações 

para a solicitação eletrônica das passagens e/ou diárias concedidas; 

- As passagens serão compradas exclusivamente por agência conveniada à UFPR; 

- É vedado o reembolso para passagens adquiridas com recursos próprios do solicitante ou 

outra pessoa física; 

- Após a análise de mérito pelo CAP, será realizada a análise de disponibilidade de recursos, 

podendo haver deferimento parcial em relação ao que foi solicitado; 

- Recursos da UFPR/TN não podem ser utilizados simultaneamente com recursos Proap, no 

caso de viagens internacionais.  

- Informações dispares entre o CV Lattes publicado e o informado pelo solicitante, leva ao 

indeferimento da solicitação e impossibilidade de participação nos dois períodos consecutivos.  

 

8 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

- Deverá ser realizada logo após o retorno, anexando à solicitação eletrônica: comprovantes 

das passagens, da hospedagem e certificado de participação no evento; 

 

- Para recursos Fundação Araucária, também será necessário o envio do Relatório Técnico 

Final, que será disponibilizado via email. 

 

9- CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO UFPR  

 

A decisão sobre concessões dá-se em reunião do Comitê Assessor de Pesquisa/PRPPG. 

Valoriza-se a produção recente (últimos 4 anos, mais fração correspondente ao ano em curso), 

com os seguinte níveis mínimos de exigências: 

 

Pesquisador Doutor há mais de 3 anos 

Eventos internacionais -   

 3 Artigos publicados em periódico científico classificado no Qualis da área como A1, A2 

ou B1, sendo que pelo menos um deve ser do estrato A. Uma publicação em periódico 

cientifico pode ser substituída por pedido de patente. 
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ou 

 3 livros  ou capítulos de livro avaliados nos estratos L3/L4 ou C3/C4, respectivamente 

(quando avaliados pela área) 

 

Eventos nacionais: -   

 3 artigos publicados em periódico científico classificado no Qualis da área como A1, 

A2, B1 ou B2 sendo que pelo menos um deve ser do estrato acima de B1. Uma 

publicação em periódico cientifico pode ser substituída por pedido de patente. 

ou 

 3 livros  ou capítulos de livro avaliados nos estratos L2/L3/L4 ou C2/C3/C4, 

respectivamente, sendo que pelo menos um deve ser L3/C3 ou superior 

 

Pesquisador Doutor há menos de 3 anos se aplica a regra proporcional  

A produção pode ser uma mescla de artigos e livros/capítulos de livro desde que o numero de 

produtos seja atendido 

 

Especial atenção é dada à eficiência demonstrada em converter em resultados científicos 

tecnológicos das participações anteriores em eventos em publicações nos extratos A1, A2 e B1 

do Qualis da área do pesquisador.  

 

PARA QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS: (41) 3360-5328, ou e-mail 

prppgpesquisa@gmail.com 
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