
Página1de3  

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Pró-Reitoria de Graduação 
 
 

EDITAL PRPPG/PREC/PRG  
N.º 002/2014 
(APE-DTA) 

 
 

As Pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e Cultura e de 
Graduação da Universidade Federal de Pelotas tornam público o edital 
Apoio à Participação em Eventos – Docentes e TAs(APE-DTA), no 
escopo do Programa de Apoio a Publicações(PAP) da UFPel. 

 
 

1. Objetivos: 
 

O edital Apoio à Participação em Eventos – Docentes e TAs (APE-DTA) visa apoiar 
a participação de docentes e técnico-administrativos da UFPel em eventos de pesquisa, 
ensino, extensão e cultura no Brasil ou no exterior, através do financiamento parcial dos 
custos para participação em eventos qualificados onde o servidor da UFPel possua 
trabalho(s) aceito(s) para publicação e/ou apresentação. O programa (APE-DTA) visa, entre 
outros objetivos: (1) ampliar o número de trabalhos publicados e/ou apresentados por 
servidores da UFPel em eventos relevantes de suas áreas de atuação; (2) ampliar a 
participação de docentes ou técnico-administrativos da UFPel em eventos científicos, de 
ensino, de extensão e de cultura; (3) contribuir para uma maior internacionalização da UFPel; 
(4) estimular a ampliação da produção acadêmica de servidores da UFPel; (5) ampliar a 
divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação da UFPel. 
 
 

2. Prazos: 
 

CALENDÁRIO  

Será obedecido rigorosamente o seguinte calendário: 

 

 

Período do evento  Inscrição Resultado  

01 de julho a 31 de 
julho  

até 23 de junho 
Primeira semana de 
julho 

01 de agosto a 30 de 
setembro 

até 11 de julho A partir de 18 de julho 

01 de outubro a 31 de 
dezembro 

até 15 de agosto 
Primeira semana de 
setembro 
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3. Documentos Exigidos na Inscrição: 
 

3.1. Formulário de inscrição, disponível na página da PRPPG através do 
link:http://www.ufpel.edu.br/prppg/editais-da-pesquisa/ 

3.2. Informação detalhada do evento, contendo: local, data e programa, através de cópia 
da página web ou através de folder do evento. 

3.3. Carta de aceitação do(s) trabalhos(s) no evento (caso disponível no momento da 
inscrição). 

3.4. Declaração do Coordenador de Curso de Pós-Graduação e/ou do Diretor da Unidade 
atestando a relevância do evento para a área. 

3.5. Cópia do(s) trabalho(s) que serão apresentados no evento.  

3.6. Documentos que demonstrem o envio de pedidos de apoios para outras fontes 
(FAPERGS, CNPq, CAPES, Unidade, etc), com os respectivos recursos aprovados.  

3.7. Toda a documentação deve ser entregue na PRPPG, que irá encaminhar os pedidos 
de apoio para avaliação na Pró-Reitoria relacionada com a solicitação.  

 
 

4. Requisitos para Participação: 
 

4.1. Ser servidor docente ou técnico-administrativo da UFPel. Para docentes, é exigido 
regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou DE (Dedicação Exclusiva). 

4.2.   Possuir Título de Doutor. 

4.3. Ser coordenador ou colaborador de projeto de pesquisa, de ensino ou de extensão 
cadastrado na UFPel.  

4.4. Possuir trabalho(s) aprovado(s) para apresentação no evento. 

 
 

5. Itens Financiáveis: 
 

5.1. As solicitações aprovadas receberão até CINCO DIÁRIAS (nacionais ou 
internacionais), para apoio à participação no evento. 

5.2. Passagens e diárias adicionais DEVERÃO ser financiadas por outras fontes de 
financiamento (CNPq, CAPES, FAPERGS, PPG, Unidade, etc). 

5.3. Os valores de diárias nacionais irão considerar as definições apresentadas no 
Decreto Presidencial Nº 5.992, de 19 de Dezembro de 2006. 

5.4. Os valores de diárias internacionais irão considerar as definições apresentadas no 
Decreto Presidencial Nº 6.576, de 25 de setembro de 2008. 

 
 

6. Interstício entre Solicitações: 
 

6.1. Cada docente poderá receber, no máximo, um apoio para evento internacional a 
cada 24 meses através deste programa. 
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6.2. Cada docente poderá receber, no máximo, um apoio para evento nacional a cada 12 
meses através deste programa. 

 

 

7. Documentos Exigidos para a Implementação do Apoio: 
 

7.1. Carta de aceitação do(s) trabalho(s) no evento (se não foi entregue no momento da 
inscrição).  

7.2. Declaração de compra da passagem por outras fontes (CNPq, CAPES, FAPERGS, 
PPG, Unidade, etc).  

7.3. Declaração de recebimento de diárias de outras fontes (CNPq, CAPES, FAPERGS, 
PPG, Unidade, etc) caso o afastamento seja superior a 5 dias.  

7.4. Cópia de portaria publicada no diário oficial autorizando o afastamento do servidor 
(para eventos no exterior).  

7.5. Toda a documentação deve ser entregue na PRPPG, que irá enviar a documentação 
para a Pró-Reitoria relacionada com a solicitação.  

7.6. Toda a documentação necessária à implementação do apoio deve ser entregue na 
PRPPG com o mínimo de 30 dias antes da realização do evento.  

7.7. Para os eventos realizados antes do dia 31 de julho, a documentação deve ser 
entregue na PRPPG imediatamente após a divulgação dos resultados do edital, sob 
o risco do apoio não ser implementado. 

 
 

8. Disposições Gerais: 
 

8.1. Os pedidos aprovados serão implementados de acordo com a disponibilidade 
orçamentária da PRPPG/PREC/PRG. 

8.2. Caso o Governo Federal defina, em momento futuro, pelo contingenciamento dos 
recursos de diárias da UFPel, os pedidos aprovados para eventos a partir daquela 
data não serão financiados. 

8.3. Casos omissos no presente edital serão decididos pelas equipes da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e Cultura e de Graduação. 

 
 

Pelotas, 05 de junho de 2014. 
 
 
 

Luciano Volcan Agostini 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade Federal de Pelotas 

 
 

Denise Marcos Bussoletti 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
Universidade Federal de Pelotas 

 
 
                 Álvaro Moreira Hypolito 

Pró-Reitor de Graduação 
Universidade Federal de Pelotas 

 
 

Mauro Augusto Burkert Del Pino 
Reitor 

Universidade Federal de Pelotas 
 


