Resultado do Edital PROPPG 015/2019

APOIO INSTITUCIONAL À PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM
EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS – 1ª Etapa
(DE MARÇO/2020 A JULHO/2020)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna público o resultado da Chamada Pública para
APOIO INSTITUCIONAL À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (1ª
ETAPA) A SEREM REALIZADOS DE MARÇO A JULHO DE 2020.
A distribuição dos recursos destinados à UEL pela Fundação Araucária, por meio da Chamada
Pública 11/2019 Organização e Participação em Eventos, foi realizada por demanda qualificada
por área do conhecimento e conforme a pontuação da Tabela de Avaliação do PROIC (Edital
PROPPG/DP/DIC 04/2019) baseada no currículo Lattes dos docentes.
Informamos que foram:
- 59 solicitações recebidas;
- 51 habilitados, sendo 8 contemplados e selecionados segundo a sua pontuação,
distribuídos em todas as áreas do conhecimento, conforme a demanda qualificada por
área, e de acordo com os recursos disponibilizados pela Fundação Araucária para
primeira etapa. A lista de contemplados (anexo I), por ordem alfabética,
juntamente com valor aprovado encontra-se ao final deste arquivo.
- 8 solicitações inelegíveis. A lista dos inelegíveis (anexo II), por ordem
alfabética, encontra-se ao final deste arquivo.
PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: dias 27, 28 de fevereiro e 02 de março de
2020, via SAUEL/Divisão de Protocolo até as 18 horas do dia 02/03/2020.
VALORES APROVADOS:
- O recurso será liberado exclusivamente para despesas de diárias nacionais e
internacionais (alimentação e hospedagens) e passagens (exclusivamente para
eventos de âmbito nacional) para participação em eventos técnico-científicos, não
ultrapassando o valor máximo previsto no edital para o local de realização do evento.
IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:
A implementação das propostas estará condicionada à data de assinatura e publicação do
convênio no diário oficial do Estado, entre a UEL e a Fundação Araucária e a liberação dos
recursos.

Para a liberação dos recursos e compra das passagens os docentes contemplados devem
providenciar os seguintes documentos, COM NO MÍNIMO 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
(quando aplicável) em relação à data de início do evento, ou o quanto antes, considerando que as
passagens adquiridas antecipadamente são mais econômicas:
- Dados do evento e do trabalho a ser apresentado (preencher o formulário disponível no anexo
III);
- Cópia do comprovante de aceite do trabalho;
- Obter a licença para participar do evento técnico-científico conforme o artigo 70 do Regulamento
do Pessoal da Universidade Estadual de Londrina.
- No caso de eventos no exterior: autorização de licença concedida pela PRORH/UEL.
- No caso de eventos de âmbito nacional solicitar e anexar cotação de passagens aéreas dos
possíveis voos, para o local desejado, informando o dia de ida e de volta pretendido, junto a
Consult Viagens e Turismo Ltda, no endereço eletrônico raissa@consultviagens.com.br
- Após a seleção do voo, baseada na cotação encaminhada pela Consult Viagens e Turismo Ltda,
efetuar simulação de preço de passagem obtida junto a duas companhias, para comparação dos
valores informados, conforme consta na Instrução de Serviços PROAF 001/2018
- No caso de eventos no país: anexar o formulário preenchido de diárias/passagens, obtido em
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/financeiro/formularios.php
Toda a documentação solicitada deve ser entregue na PROPPG, e-mail: proppg@uel.br
PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO TÉCNICO:
a) em conformidade com a Instrução de Serviço da PROAF 01/2017 e o Decreto
Estadual 3498/2008, o beneficiário deverá prestar contas para a PROPPG-UEL em até
2 dias úteis após o dia de retorno da viagem, por meio da apresentação de relatório
técnico, comprovantes de embarque de passagens aéreas e certificado/declaração de
apresentação de trabalho, palestra e participação em eventos.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Estadual de Londrina

Prof. Dr. Eduardo José de Almeida Araújo
Diretor de Pesquisa-PROPPG
Universidade Estadual de Londrina

Londrina, 21 de fevereiro de 2020.

