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1. Objetivo

Subsidiar a capacitação dos docentes e discentes da FITS, visando ao aperfeiçoamento
contínuo por intermédio da participação com apresentação de trabalhos em eventos
científicos.

2. Projetos e proponsntes elegíveis

Especificações:

Apoio paÍa a participação em eventos, seminários ou congressos, de relevância para a
área de atuação na instituição, obrigatoriamente mediante apresentação de trabalho
científico no qual conste expressamente o nome da Faculdade Tiradentes (FITS).

3. Requisitos do solicitante

As propostas deverão ser solicitadas por docentes, que deverão atender aos seguintes
requisitos:

o Pertencer ao quadro docente da FITS, tendo prioridade os profissionais com çarga
honária semanal igual ou superior à lZh;
. Apresentar trabalho científico elou acadêmico no evento, nos quais a identificação
instituição esteja caraçterizada nc(s) trabalho(s) submetido(s);
. Apresentar comprovante de inscrição/participação no evento e carta de aceite do
trabalho à Coordenação de Pesquisa e Extensão. A documentação deverá ser anexada ao
processo, até 30 dias antes do evento.
. Os docentes poderão ainda solicitar apoio para um aluno vinculado a um dos
prograrnas oficiais de iniciação cierúífiça" extensão, monitoria ou pertencentes ao
Programa Embaixadores Tiradentes, para apresentação de trabalho científico, no qual
conste expressamente menção à FITS.
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. Esse tipo de auxílio é limitado a, no mráximo, 01 (uma) concessão por semestre letivo,
por docente, para eventos no país, e 0l (uma) concessão a cada ano, por docente, para
eventos no exterior. O auxílio para estudantes limita-se a 0l (uma) concessão por ano.

Valores limites financiáveis, conforme o local de realização do evento e relevância:

I - Eventos no Estado de Pernambuco - R$ 137,40
II * Eventos na Região Nordeste - R$ 412,20
III - Eventos em outras regiões - RS 549,60
IV * Eventos no exterior - R$ 824,40

4. Itens financiáveis

. Passagem aérea;

. Passagem terrestre;

. Taxa de inscrição no evento;

. Hospedagem, alimentação e traslados.

5. Cronograma:

As propostas deverâo ser apresentadas com antecedência de 30 dias do evento. A
documentação será analisada pelo Cornitô Acadêmico-orçamentiário, composto pela
Direção Geral, Coordenação de Pesquisa e Extensão, além de um membro do Comitê
Técnico-Científico Interinstitucional. Ao final do processo de análise, que deve ocorrer
preferencialmente até o 5o dia útil de cada mês, os participantes serão informados por e-

mail do deferimento ou indeferimento de suas solicitações.

r Início da liberação de recursos: até 15 (quinze) dias após a aprovação do
Comitê Acadêmico-orçamentiírio, será feito o depósito na conta corrente do
beneficiário informada no formukírio de apresentação da proposta.

6. Apresentação e envio das propostas

As propostas devem ser apresentadas à Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX),
em formulário especíÍico, disponível no anexo - I. Após avaliação da COPEX, elas
serão encaminhadas ao Comitê Orçamentrírio-acadêmico, ouvido o Comitê Técnico-
científico.

Deverão ser apresentados os seguintes documentos obrigatórios impressos em I (uma)
via pelos interessados:

1) Formulário preenchido com as devidas ossinaturas e carimbo da coordenaçõo de
unidade acadêmica a qual estd vineulado o solicitante;
Documento de inscrição do evento;
Cópia do trabalho, na íntegra;
Apresentação da Carta de aceite do trabalho (até no mínimo 15 dias antes do
evento).

5) Para docentes: Currículo Lattes atualizado (no ano da solicitação) na home page do
CNPq.
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6) Para discentes: Incluir 01 cópia do Curríçulo Lattes e informar se é participante de

Programa de Iniciação Científica (PROBIC, PROVIC), Programa de Extensão,
Programa de Monitoria ou se integpa o grupo de Embaixadores Tiradentes.

7. Análise e julgamento

A seleção das propostas submetidas a este edital sera realizada por intermédio de

antílises e avaliações comparativas, nas seguintes etapas:

e Etapa l: enquadramento dos projetos, realizada pela Coordenação de Pesquisa e

Extensão (COPEX), ouvido o Conlitê Técnico-Científi co Interinstitucional;
c Etapa 2: análise técnica e julg3mento de mérito pelo Comitê Orçamentiírio-

Acadêmico;
r Etapa 3: homologação pela Direç{o Geral.

8. Cancelamento da concessão

A concessão do apoio financeiro será canceladapela Direção Geral por ocorrência de

fato grave, ouvido o Comitê Técnico-científico durante sua implantação e/ou execução,
sem prejuízo de outras providências cúiveis, ou ainda, por força de contingências
orçamentárias.

9. Prestação de contas

Ao final da vigência, o proponente deverá apresentar o formulário técnico de atividades
e de despesas, com apresentação de notas fiscais, ao setor financeiro, com cópia para a
Coordenaçâo de Pesquisa e Extensão (COPEX) em no mríximo 10 dias a contar da data
do encerramento do evento. O formulário esta disponível no site da FITS.

10. Disposições gerais

10.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral, ouvido o Comitê
Orçamentári o-Acadêmico.

Recife, 05 de Julho de 2018.

Vanessa Pereira Piasson Maziero
fJiretora Geral
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Coordenador de Pesquisa e Extensão


