
 
 

EDITAL PROEX  043/2016 
CHAMADA PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 
A Pró-Reitoria de Extensão 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, nas diversas Áreas de Conhecimento, no 
período de agosto a dezembro de 2016.  
 
2. ABRANGÊNCIA DAS PROPOSTAS  
2.1. Será concedido apoio à organização de eventos como Congressos, Simpósios, Seminários, Eventos 
Institucionais de Iniciação Científica e outros eventos julgados relevantes, para as seguintes modalidades 
de abrangência: 
 

I- 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, organização e 
temática abordada, cujos participantes e palestrantes e/ou conferencistas convidados sejam oriundos de 
diferentes estados e regiões do país.  

III- Internacional: eventos com a participação de instituições internacionais na promoção, 
organização e temática abordada, com a obrigatoriedade de envolver palestrantes e/ou conferencistas de 
outros países.  

 
Observação: não serão válidas propostas de eventos cuja abrangência seja definida apenas em 
função da origem dos palestrantes ou conferencistas convidados. 
 
4. ITENS FINANCIÁVEIS  
4.1. Os recursos do presente Edital serão destinados à aquisição de passagens aéreas, alimentação, 
hospedagem e serviço de terceiros (anexo I). 
 
4.2. Com base na abrangência do evento, as faixas de apoio financeiro deverão ser solicitadas pelo 
coordenador de acordo com os seguintes limites:  

Abrangência   Limites de valores 
I- Regional ou Estadual          R$ 5.000,00 
II- Nacional          R$ 10.000,00 
II- Internacional          R$ 15.000,00 
 
 
4.3. A PROEX estipulará o valor final a ser consignado a cada proposta com base na disponibilidade de 
recursos e levará em conta os seguintes critérios de julgamento para priorizar as propostas a serem 
apoiadas: a) abrangência; b) público alvo; c) histórico do evento; d) experiência do proponente na área do 
evento; e) programação; f) constituição de comissão científica.   
 
 
5. CONDIÇÔES DE ELEGIBILIDADE 
5.1.O Coordenador da  proposta  deverá ser o coordenador do evento; deverá ser servidor efetivo da UEL; não 
poderá estar em Licença nos Artigos 70 ou 72 do regimento da UEL coincidente com o período de realização 
do evento; não deverá possuir pendências para com a Fundação Araucária; deverá ter currículo atualizado na 
Plataforma Lattes (CNPq), ser brasileiro nato ou naturalizado.  
 

 



5.2. A proposta deverá ser convalidada pelo representante legal do Departamento e do Centro de Estudo 
ao qual o proponente está vinculado. 
5.3. A inadimplência do coordenador do evento com a Fundação Araucária constituirá fator impeditivo 
para a concessão do apoio financeiro. 
5.4. O evento deverá ter abrangência regional, estadual, nacional ou internacional, ser realizado entre 
agosto de 2016 e dezembro de 2016, e estar de acordo com os limites financeiros estabelecidos no item 
2.1. 
5.4. O evento deverá ter assegurada a publicação de documento específico - Anais - (em formato 
impresso ou eletrônico) dos trabalhos apresentados, estudos de caso, textos das conferências, palestras, 
resultados de pesquisas, mesas redondas, entre outros, preferencialmente sob a forma de textos 
completos ou resumos expandidos.  
 
 
O não atendimento das exigências especificadas nesta Chamada, em quaisquer das etapas, implicará na 
desclassificação automática da proposta. 

 

6. EXIGÊNCIA 

6.1. 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. O descumprimento implicará 
na devolução integral do recurso repassado para a execução do mesmo.  

6.2. Assegurar a publicação de documento específico - Anais - (formato impresso ou eletrônico) dos 
trabalhos apresentados, estudos de caso, textos das conferências, palestras, resultados de pesquisas, 
mesas redondas, entre outros, preferencialmente sob a forma de textos completos ou resumos 
expandidos. Os textos publicados devem ser selecionados pela Comissão Científica. No caso de 
encontros de Iniciação Científica, deverá constar também, a apresentação de resultados oriundos de 
planos de trabalho realizados por alunos sob a orientação de pesquisadores qualificados, previamente 
selecionados pela Comissão Científica do evento. O descumprimento implicará na devolução integral do 
recurso repassado para a execução do mesmo.  

 
7. RECURSOS FINANCEIROS  
 Os recursos financeiros serão oriundos da Fundação Araucária, através do Programa de Apoio à 
Organização de Eventos Técnico-Científicos (Chamada 06/2014) e deverão ser utilizados apenas para 
financiamento de passagens, alimentação, hospedagem e serviço de terceiros, conforme consta do 
anexo 1. 

 
8.  APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
As propostas deverão ser encaminhadas à PROEX para o e-mail proex.dic@uel.br (uma cópia impressa 
e uma cópia eletrônica do roteiro descritivo e uma cópia do Curriculum vitae do coordenador) até 04 de 
julho de 2016, às 17 horas. O roteiro descritivo deve seguir as orientações que constam do anexo 2. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
12.1. Não terá direito à impugnação dos termos desta Chamada aquele que, tendo-a aceito sem objeção, 
venha a apontar posteriormente eventuais falhas ou imperfeições. 
 
12.2. As publicações relativas ao evento (material de divulgação, artigos publicados em periódicos 
especializados, anais, etc.) deverão seguir o Ato da Diretoria Executiva 029/2011 da Fundação Araucária. 
 
12.3. Não será contratada proposta cujo coordenador esteja com previsão de afastamento de suas 
atividades dentro do prazo de execução do evento. 
 
12.4. Não será permitida a troca de coordenador durante a execução do evento, salvo por motivo de força 
maior, devidamente justificado e comprovado.  
 

mailto:proex.dic@uel.br


12.5. A qualquer momento, esta chamada poderá ser cancelada por motivos impeditivos à sua 
continuidade. 
 
 

Londrina, 23 de junho de 2016. 
 
 
 

Gilberto Hildebrando 
Pró- Reitor de Extensão 

Universidade Estadual de Londrina 
 

 


