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EDITAL PROEX 14/2019

PROGRAMA DE APOIO INSTITUC?ONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

(CHAMADA PÚBLICA 12/2018 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA)

A Pró-Reitoria de Extensâo da Universidade Estadual de Londrina divulga a presente

Chamada de Eventos no âmbito do PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, nos termos a seguir estabelecidos.

1. OBJETIVO

Conceder apoio financeiro para a organização de eventos técnico-científicos, nas

diversas Areas de Conhecimento, no período de abril a agosto de 2019.

2. ABRANGÊNCIA DAS PROPOSTAS

2.1. Será concedido apoio à organização de eventos como Congressos, Simpósios,

Seminários, para as seguintes modalidades de abrangência:

l- Estadual ou Regional: eventos cujos palestrantes e/ou conferencistas

convidados e o público participante sejam oriundos do Estado do Paraná e/ou da região

de influência da UEL;

II- Nacional: eventos com a participação de instituições nacionais na promoção,

comissão científica, organização e temática abordada, cujos participantes e palestrantes

e/ou conferencistas convidados sejam oriundos de diferentes Estados e regiões do país.

lIl- Internacíonal: eventos com a participação de instituições internacionais na

promoção, organização, comissão científica e temática abordada, com a

obrigatoriedade de envolver palestrantes e/ou conferencistas de outros países.

2.2 Não serão válidas propostas de eventos cuja abrangência seja definida apenas em

função da origem dos palestrantes ou conferencistas convidados.

3. ITENS FINANC?ÁVE?S

3.1 . Os recursos do presente Edital serão destinados à aquisição de passagens aéreas

(de palestrantes), alimentação de palestrantes (exceto coffee-break), hospedagem

de palestrantes e serviço de terceiros (pessoa jurídica), nos termos do Anexo 1.
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3.2. Com base na abrangência do evento, as faixas de apoio financeiro deverâo ser

solicitadas pelo coordenador de acordo com os seguintes limites:

Abrangêncía Limítes de valores

I- Regional ou Estadual ATÉ R$ 7.000,00

II- Nacional ATÉ R$ 20.000,00

II- Internacional ATÉ R$ 30.000,00

3.3. Uma Comissão formada por membros da Câmara de Extensão, Cultura e

Sociedade estipulará o valor final a ser consignado a cada proposta com base na

disponibilidade de recursos, na quantidade de propostas enviadas a Proex e

consíderadas aptas e levará em conta os seguintes critérios de julgamento para

priorizar as propostas a serem apoiadas: a) publicação de anais de evento; b)

abrangência; c) público alvo; d) histórico do evento; e) experiência do proponente na

área do evento; f) programação; g) constituição de comissão científica.

4. CONDIÇÕFS DE ELEG?BIL?DADE

4.1 . O proponente deve ser obrigatoriamente o Coordenador Geral do evento e, além disso,

deve ser servidor efetivo da UEL, não podendo estar em Licença (Artigos 70 ou 72 do

Regimento da UEL) durante o período de realização do evento; não possuir pendências

para com a Fundação Araucária; deve ter currículo atualizado na Plataforma Lattes

(CNPq); ser brasileiro nato ou naturalizado.

4.2. A proposta deverá ser convalidada pelo representante legal do Departamento

(Chefe de Departamento) e do Centro de Estudo (Diretor do Centro) ao qual o

proponente está vinculado.

4.3. A inadímplêncía do coordenador do evento com a Fundação Araucária

constituirá fator ímpeditivo para a concessão do apoio financeiro.
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4.4. O evento deverá ter abrangência regional, estadual, nacional ou internacional, ser

realizado entre abril a agosto de 2019, e estar de acordo com os limites financeiros

estabelecidos no item 3.2.

4.5. O evento deverá assegurar a publicação de documento específico - Anais -

em formato impresso ou eletrônico, de forma a dívulgar e regístrar os

trabalhos apresentados, estudos de caso, textos de conferências, palestras,

resultados de pesquisas, mesas redondas, entre outros, preferencialmente sob a

forma de textos completos ou resumos expandidos. Livros não estâo contemplados.

4.6. Os textos publicados em Anais deverão ser previamente selecionados pela

Comissão Científica do evento.

4.7. O coordenador será o responsável pela elaboração da proposta, envio da

documentação, execução do projeto, seleção e acompanhamento dos itens

financiáveis, envio de relatório e prestação de contas.

4.8 As publicações relativas aos eventos (material de divulgaçâo, artigos publicados em

periódicos especializados, anais entre outras) deverão acatar o contido no Ato da

Diretoria Executiva nº 029/201 1 da Fundação Araucária.

4.9 0 não atendimento das exigências especificadas nesta Chamada, em quaisquer das

etapas, implicará na desclassificação automática da proposta.

5. EXIGÊNC?AS

5.1. Aplicação da logomarca da PROEX, da UEL, da Fundação Araucária e do

Governo do Estado do Paraná/SETI na divulgação e publicações relativas aos

eventos apoiados, salvo orientação em contrário. O descumprimento implicará na

devolução integral do recurso repassado para a execução do mesmo.

5.2. Assegurar a publicaçâo de documento específico - Anais - em formato impresso ou

eletrônico de forma a divulgar os trabalhos apresentados, estudos de caso, textos

das conferências, palestras, resultados de pesquisas, mesas redondas, entre
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outros, preferencialmente sob a forma de textos completos ou resumos expandidos.

Os textos publicados devem ser selecionados pela Comissão Científica do

respectivo evento, conforme consta no item 4.6. O descumprimento implicará na

devolução integral do recurso repassado para a execução do mesmo.

5.3 0bedecer às rubricas estabelecidas no anexo I (Itens Financiáveis e Itens Não

Financiáveis), bem como os prazos e tramitações necessárias estabelecidas pela

universidade.

6. RECURSOS FINANCE?ROS

6.1. Os recursos financeiros serão oriundos da Fundação Araucária, por meio do

Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnico-Científicos (Chamada

12/2018) e deverão ser utilizados apenas para financiamento de passagens aéreas,

alimentação, hospedagem e serviço de terceiros (pessoa jurídica), desde que

estritamente necessários à execução de atividades vinculadas diretamente aos eventos

beneficiados, conforme consta do ?.

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O roteiro descritivo (Anexo Il) e cópia do Currículo Lattes (resumido) do

Coordenador do evento deverão ser protocolados (via SAUEL) até dia 8 de março de

2019, às 17 horas, dirigidos à Diretoria de Eventos, Cultura e Relações com a

Sociedade da PROEX.

7.2 A proposta do evento deverá estar cadastrada no SIGEC - Sistema Integrado para

Gestâo de Eventos e Cursos (http://www.uel/sistemas/sigec) - e deverá estar em

execução, ou ao menos em trâmite de avaliação, até dia 8 de março de 2019, às 17

horas.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

8.1. Não terá direito à impugnação dos termos desta Chamada aquele que, tendo-a

aceito sem objeção, venha a apontar posteriormente eventuais falhas ou

imperfeições.
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8.2. As publicações relativas ao evento (material de divulgação, artigos publicados em

periódicos especializados, anais, dentre outros) deverâo seguir o Ato da Diretoria

Executiva 029/201 1 da Fundação Araucária

(http ://www. fa p p r. pr. g ov. br/arq uivos/ File/direto ri a/atos20 1 1 /Ato02 9-

2011 Logomarca.pdf).

8.3. Não será contratada proposta cujo coordenador esteja com previsão de

afastamento de suas atividades dentro do prazo de execução do evento.

8.4. Não será permitida a troca de coordenador durante a execução do evento, salvo

por motivo de força maior, devidamente justificado e comprovado.

8.5. A qualquer momento, esta chamada poderá ser cancelada por motivos impeditivos

à sua continuidade.

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1 . Os resultados serão divulgados eletronicamente na página de internet da PROEX

(http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais/proex-20l9.php) no dia 15 de março de

2019.

10. RECURSOS

10.1 0s recursos poderão ser interpostos pelo proponente (coordenador do evento), no

prazo de até um dia útil a contar da divulgação dos resultados, em processo protocolado

no SAUEL, à Diretoría de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade da PROEX.

10.2 Não caberá recurso às propostas que forem indeferidas por falta de documentação

eletrônica ou impressa, ou que forem apresentadas fora do prazo.
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11. ASSINATURA DAS PROPOSTAS APROVADAS

1 1 . 1 . As propostas contempladas deverâo ser assinadas na PROEX, junto à Divisão de

Eventos, nos días 21 e 22 de março de 2019.

11 . 10 horário deverá ser agendado junto à Secretaría da PROEX, pelo ramal 4512.

Londrina, 14 de fevereiro de 2019.

íía. óía. Maía Solanae Gümes DelliProra. [)ra. Mara Solange Gomes Dellaroza

Pró- Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
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CHAMADA PÚBLICA 1 2/2018- PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA
ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-C?ENTÍFICOS

ANEXO l- ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVE?S

Observações: No caso de utilização de passagens aéreas, deverão ser encaminhados à Fundação Araucária os bilhetes das
passagens; no caso de passagens terrestres, deverão ser apresentados somente os bilhetes utilizado:s. A wmpmvação de despesas
Óom aÍimentação e hospedagem deverão vir acompanhadas de relação de nomes das pessoas beneficiadas e'seus :Gs.

Nom'iatização específica para as solicitações de apoio financeiro para eventos.
Deverão observar em seus orçamentos os itens abaixo:

1

TABELA DE LIM?TES MÁXIMOS FIXADOS PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

ltens não previstos serao analisados pela Díretoria Exectúiva da Fundação Araucária.

www.FundacaoAmucaria.org.br
?'>

íTENS FINANCIÁVES :*'- -

Material de Consumo

Papel (díersos tipos)
Cartuchos e tonners para impressora
CD para impressão de anais

Material de Consumo

Combustível

Omamentação e Floricuttum
Cofee break, wquetéis, »fé, água, biscoWos,
refrigerantes, ar)ilatados, copos descartáveis
Brindes (camiseta, bonés, canetas e outros)
Mini Cds, disquetes, filmes para máquina fotográfim

Servíços de Terceiros (Pessoa Jurídica)
Confecçãio de pastas e crachás
Confec%o de cartazes, banners e faixas de divulgação
Confecção de folders e/ou r;ertfficados
Publicação de anais (revista e CD) e/ou resumos
Muguel de equipamentos de muttimídia, som e imagem
Serviços de tradução
Locação de veículos r,omo micro-ôníbus, vans ou ônibus.

Servíços de Terceiros (Pessoa Jurídica/Física)
Divulgação em R;«]io, TV, Jomal e otítros
Serviços de Recepcionistas, secretárias e estagiMos
Pedágios
Revelação de filmes, Fotocópias
Shows e manifestações artísticas
Locação de auditório
Consufforias, salários, honorMos e pgto. de pró-labore

Diárias e Ressarcimentos Nacionaís

Hospedagem somente para palestrantes
Mimentação somente para palestrantes

Díárias e Ressarcimentos Nacíonais

Frigobar, bebidas alThlicas, guloseimas,
Lavanderia, telefone e oíítros

Passagens Nacionais e Intemacionaís
Passagens aéreas e terreskes para palestmntes

Passagens Nacíonais e Intemacionais
Taxi

Composição Percentual
Vakíres LimRes Díários (R$)

Capital de Estado Demais Municípios
Alimentação 30% 69,00 54,00

Hospedagem 70% 161 ,00 126,00
Total 100% 230,00 180,00 --------
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de Extensâo. Con+iía e Sücledatle

Anexo Il

Roteiro para Elaboração de Propostas para Organízação de Eventos

1 - Identificação:

Período do Evento:

Categoria Regional/Estadual

Nacional

Internacional

Título do evento:

Código SIGEC do Evento:

Nome do Coordenador do evento:

Departamento: Centro:

Telefones: e-mail:

Público Alvo:

Número previsto de participantes:

Equipe organizadora:

Comissão Científica:

€

a

a

*

*

*

*

*

*

*

*

2 - Justifícativa:

Informar a natureza, o histórico e a relevância do evento para a temática escolhida.

3 - Objetivos:

a) Objetivos Gerais:

b) Objetivos Específicos:

4 - Programação (atividade principal e paralelas):
A programação do evento deve contemplar: dados completos de palestras, mesas
redondas, painéis, minicursos, dentre outros. Horários e datas das atividades
programadas, local de realização.

,,á
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5 - Palestrantes:

Descrever nome completo, instituição de origem e perfil dos palestrantes (curriculum
resumido).

6 - Divulgação do Evento

Informar os tipos de materiais utilizados, peças e formas de divulgação (impresso ou on-
Iine).

7 - Publicação dos Resultados
Descrever o formato utilizado para a publicação dos resultados dos trabalhos
apresentados durante o evento (resumos, revistas, anais), incluindo a composição da
Comissão Científica, com as funções, os nomes completos e a instituição de origem dos
componentes.

8 - Outros financiadores:

Informar os itens e valores aportados por outros parceiros/financiadores.

9. Solicitação de recursos

"Respeitar os valores limite do Anexo 1 e do Edital.

,,49

Item de despesa Quantídade

Valor

unitário

(médio)

Valor Total

(R$)

Passagem para
palestrantes"

Aérea nacional

Aérea internacional

Alimentação de
palestrantes"

54 00

Estadia de palestrantes 12600

Serviço de terceiros confecção carmzes, banners e
faixas de divulgação

confecção folders

publicação de anais (revistas e
CD) e/ou resumos

aluguel de equips. de multimídia,
som e imagem

serviços de tradução
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rle Exfens;o. Comiía e Socieóa<le

Nome, assinatura e carimbo
Chefe do Departamento

Nome e assinatura

Coordenador do Evento

Nome e assinatura

Diretor do Centro de Estudo

.1
de de 2019.
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