
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO À 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA 

PESQUISA E DA PÓS-GRADUAÇÃO (DEGPP) / UNIVERSIDADE PARANAENSE - 
UNIPAR 

 
 

Art. 1º A Diretoria Executiva de Gestão da Pesquisa e da Pós Graduação da Universidade 

Paranaense – UNIPAR (DEGPP) incentivará a participação dos alunos de iniciação científica em 

eventos científicos. 

  

Art. 2º Poderão apresentar propostas para a obtenção de ajuda de custo na participação em 

eventos os acadêmicos devidamente selecionados por meio dos editais publicados pela 

Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica - COPIC em um dos programas de iniciação 

científica da UNIPAR (PIC, PIBIC ou PEBIC) que atendam os seguintes requisitos: 

 

I – Sejam alunos participantes em um dos programas de iniciação científica no ano de 

apresentação da proposta para obtenção do auxílio; 

II – Não tenham relatórios mensais em atraso; 

III – Não apresentem pendências com a COPIC; 

IV – Apresente boa avaliação apresentada pelo orientador e aceite do orientador para a 

apresentação do trabalho e/ou publicação; 

V – Não tenham recebido auxílio de participação para o mesmo evento de outro órgão de 

fomento ou da própria UNIPAR; 

VI – Não possuam pendência financeira com a UNIPAR; 

VII – Não tenham sido contemplados com auxílio no mesmo ano da submissão da proposta. 

 

Art. 3º O valor disponibilizado pela DEGPP será determinado anualmente e informado por 

meio de chamadas anuais. Os recursos destinados serão oriundos do resultado obtido nos eventos de 

iniciação científica. 

 

Art. 4º O valor a ser concedido aos proponentes será avaliado pela DEGPP de acordo com:  

 

I – Relevância da proposta; 

II – Número de trabalhos que serão apresentados; 

III – Fator de impacto da divulgação; 

IV – Número de propostas apresentadas; 

V – Será avaliado e apoiado uma proposta por autor; 

VI- Local do evento. 

 

Parágrafo único: Terão prioridade na concessão de auxílio os proponentes que não 

obtiveram ajuda de custo anteriormente pela DEGPP.  

 

Art. 5º A DEGPP definirá os valores referentes aos percentuais de contrapartida. 

 

Art. 6º A implementação do auxílio será realizado por meio de reembolso após apresentação 

da prestação de contas. 

 

Art. 7º Serão avaliadas as propostas para participação nos seguintes eventos científicos: 

 

I – Congressos Internacionais com apresentação de trabalho; 



 

 

II – Congressos Nacionais com apresentação de trabalho; 

III – Simpósios Internacionais com apresentação de trabalho; 

IV – Reunião Anual da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência (SBPC) com 

participação na Jornada Anual de Iniciação Científica com apresentação de trabalho. 

 

Parágrafo único: Serão avaliadas propostas que constem apresentação de trabalhos na forma 

de resumo expandido ou trabalho completo publicados em Anais com ISSN ou ISBN. 

 

Art. 8º Para o encaminhamento das propostas, estas deverão conter: 

 

I – A referência a sua condição de aluno de iniciação científica nos trabalhos apresentados; 

II – A referência do auxílio financeiro da UNIPAR nos trabalhos apresentados e publicados 

em anais; 

III – O aceite do trabalho pelo evento; 

IV– Ficha de Inscrição preenchida do evento; 

V– Comprovante de pagamento da inscrição do evento; 

VI – Comprovante de ausência de débito com a UNIPAR em declaração emitida pela 

Tesouraria da Universidade Paranaense (não serão aceitos comprovantes similares); 

VII – Encaminhadas com o mínimo de 60 dias de antecedência da realização do evento; 

VIII – Valor solicitado. 

 

Art. 09º Para os itens que serão financiados na participação de eventos: 

 

I – Deslocamento de ida e volta; 

II – Diárias de hospedagem; 

III – Alimentação; 

IV – Inscrições em Congressos ou Simpósios de âmbito Nacional ou Internacional e na 

SBPC. 

 

Art. 10º As prestações de contas deverão ser realizadas até no máximo em 30 dias após a 

realização do evento científico. Para esta, deverá ser apresentado em formulário disponibilizado 

pela DEGPP e deverá conter os seguintes documentos: 

 

I – Descrição dos pagamentos;  

II – Nota fiscal de diárias utilizadas; 

III – Passagens rodoviárias ou bilhete de passagem aérea ou ticket eletrônico, se houver e 

cartões de embarques; 

IV – Notas fiscais referente aos custos de alimentação; 

V – Apresentação da cópia do certificado de participação no evento; 

VI – Apresentação da cópia do trabalho apresentado e publicado em Anais de evento; 

VII – Apresentação da cópia da declaração ou certificado de apresentação do trabalho no 

referido evento; 

VIII – Dados bancários para o reembolso; 

IX – O reembolso será efetuado em até 30 dias após a apresentação da prestação de contas. 

 

 

Art. 11º Situações não contempladas nesta instrução normativa serão avaliadas 

individualmente pela DEGPP. 

 

 



 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Umuarama, 01 de julho de 2013 

 

 

Prof. Dr. Régio Marcio Toesca Gimenes 
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