
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 23 GAB/DG/2018, de 11 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

AUXÍLIO À APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS OU ARTIGOS 

EM EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONAIS - RETIFICAÇÃO 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, professor 

Ricardo Kozoroski Veiga, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital 

para conceder auxílio exclusivamente através do pagamento de diárias para a apresentação de 

trabalhos, artigos científicos, metodologias, estudo de caso em eventos científicos, tecnológicos 

ou de extensão, e também para pagamento de diárias para viabilizar o uso do veículo oficial em 

viagens a municípios localizados fora do Alto Vale do Itajaí, mediante a abertura de processo de 

submissão de propostas por parte dos interessados e a análise classificatória das mesmas, 

conforme segue: 

 

a) Onde se lê: 

 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS 

2.1. O valor total de recursos previstos para o presente Edital é de R$ 14.000,00 (quatorze mil 

reais), disponibilizado da seguinte forma:  

2.1.1 Eventos de pesquisa realizados de JUNHO a AGOSTO de 2018 -  valor disponibilizado de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

2.1.2. Eventos de pesquisa realizados de SETEMBRO a OUTUBRO de 2018 - valor 

disponibilizado de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

2.1.3. Eventos pesquisa realizados de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2018 - valor 

disponibilizado de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

2.2. Os recursos financeiros serão geridos pelo Departamento de Administração e Planejamento 

(DAP) do IFC – Campus Rio do Sul com a aprovação do Diretor Geral. 

2.3. As propostas referentes aos itens 2.1.1 ao 2.1.3 serão classificadas e ranqueadas pela 

Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFC – Campus Rio do Sul, de acordo com a ordem de 

classificação e da disponibilidade orçamentária para cada Período, considerando-se a estimativa 

do valor de diárias (Anexos A e B ). 

2.4. Fica estabelecido o limite máximo de 5,0 (cinco) diárias por pesquisador para este edital, 

para participação parcial ou integral, conforme período de realização do evento e análise do 

comitê gestor do edital, que priorizará a data de apresentação dos trabalhos. 

2.5. Caso ocorra sobra de recurso disponibilizado para determinado período, este será 

automaticamente realocado ao montante disponibilizado para o período subsequente. 

2.6. A solicitação de passagens aéreas, se necessário, deverá ser solicitada juntamente ao 

Gabinete do Diretor do Campus, verificando-se a disponibilidade de recursos para o mesmo, 

sendo que os recursos financeiros não serão disponibilizados por este edital. 
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2. DOS RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS 

2.1. O valor total de recursos previstos para o presente Edital é de R$ 14.000,00 (quatorze mil 

reais), disponibilizado da seguinte forma:  

2.1.1 Eventos de pesquisa realizados de AGOSTO a OUTUBRO de 2018 - valor 

disponibilizado de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 

2.1.2. Eventos pesquisa realizados de NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2018 - valor 

disponibilizado de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

2.2. Os recursos financeiros serão geridos pelo Departamento de Administração e Planejamento 

(DAP) do IFC – Campus Rio do Sul com a aprovação do Diretor Geral. 

2.3. As propostas referentes aos itens 2.1.1 ao 2.1.2 serão classificadas e ranqueadas pela 

Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFC – Campus Rio do Sul, de acordo com a ordem de 

classificação e da disponibilidade orçamentária para cada Período, considerando-se a estimativa 

do valor de diárias (Anexos A e B ). 

2.4. Fica estabelecido o limite máximo de 5,0 (cinco) diárias por pesquisador para este edital, 

para participação parcial ou integral, conforme período de realização do evento e análise do 

comitê gestor do edital, que priorizará a data de apresentação dos trabalhos. 

2.5. Caso ocorra sobra de recurso disponibilizado para determinado período, este será 

automaticamente realocado ao montante disponibilizado para o período subsequente. 

2.6. A solicitação de passagens aéreas, se necessário, deverá ser solicitada juntamente ao 

Gabinete do Diretor do Campus, verificando-se a disponibilidade de recursos para o mesmo, 

sendo que os recursos financeiros não serão disponibilizados por este edital. 

 

b) Onde se lê: 

 

5. DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

5.4. Da submissão: 

5.4.1. A entrega dos documentos solicitados no item 5.4 e 5.5 deve ser feito nas Coordenação de 

Pesquisa e Inovação do Campus. 

5.4.2. Serão disponibilizados três períodos de submissão de propostas, conforme disposto no 

cronograma do presente Edital. 

5.4.3. A Coordenação de Pesquisa e Inovação do Campus não se responsabiliza por fatores que 

impeçam a entrega dos documentos necessários para a submissão de propostas conforme o 

período estipulado. 
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5. DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

5.4. Da submissão: 

5.4.1. A entrega dos documentos solicitados no item 5.4 e 5.5 deve ser feito nas Coordenação de 

Pesquisa e Inovação do Campus. 

5.4.2. Serão disponibilizados dois períodos de submissão de propostas, conforme disposto no 

cronograma do presente Edital. 

5.4.3. A Coordenação de Pesquisa e Inovação do Campus não se responsabiliza por fatores que 

impeçam a entrega dos documentos necessários para a submissão de propostas conforme o 

período estipulado. 

 

c) Onde se lê: 

 

6. DO CRONOGRAMA 

ETAPAS 

Período 1 

Eventos de JULHO 

a 

AGOSTO de 

2018 

Período 2 

Eventos de 

SETEMBRO a 

OUTUBRO de 

2018 

Período 3 

Eventos de 

NOVEMBRO 

até 15 de 

DEZEMBRO de 

2018 

DATAS DATAS DATAS 

Submissão de 

propostas: 

de 13 a 25 de junho 
 

de 01 a 10 de 

agosto 

de 01 a 10 de 

outubro 

Análise das 

solicitações 

recebidas: 

até 27 de junho até 17 de agosto até 18 de outubro 

Divulgação da 

pontuação: 
até 27 de junho até 17 de agosto até 18 de outubro 

Recursos 

relacionados 

a pontuação: 

até as 17h00min de 

29 de junho 

até as 17h00min de 

20 de agosto 

até as 17h00min de 19 

de outubro 

Divulgação do 

classificação final: 
até 02 de julho até 24 de agosto até 26 de outubro 

 

7. DOS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

7.1 Critérios classificatórios: 

 



 
7.1.1 Na análise e julgamento das solicitações de Auxílio à apresentação de trabalhos em 

eventos científicos e tecnológicos serão levados em consideração os seguintes critérios e as 

respectivas pontuações conforme os Quadros a seguir: 
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6. DO CRONOGRAMA 

ETAPAS 

Período 1 

Eventos de AGOSTO a 

OUTUBRO de 

2018 

Período 2 

Eventos de 

NOVEMBRO 

até 15 de 

DEZEMBRO de 2018 

DATAS DATAS 

Submissão de propostas: de 01 de agosto a 2018 de 20 

outubro de 2018. 
de 01 a 10 de 

outubro 

Análise das 

solicitações recebidas: 

de 01 de agosto a 2018 a 20 

de outubro de 2018 
até 18 de outubro 

Divulgação da 

pontuação: 

Não será utilizado este 

critério 
até 18 de outubro 

Recursos relacionados 

a pontuação: 
- 

até as 17h00min de 19 de 

outubro 

Divulgação do 

classificação final: 
- até 26 de outubro 

 

7. DOS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 

7.1 Critérios classificatórios: 

7.1.1 Na análise e julgamento das solicitações de Auxílio à apresentação de trabalhos em 

eventos científicos e tecnológicos do Período 1 (Eventos de AGOSTO a OUTUBRO de 

2018) será utilizado como ordem de classificação a data de entrega da solicitação de diárias com 

TODOS os documentos exigidos por este edital junto a Coordenação de Pesquisa do IFC 

Campus Rio do Sul. Sendo que serão contempladas solicitações até o limite dos recursos 

disponíveis para este edital no período 1 conforme item 2.1.1). Na análise e julgamento das 

solicitações de Auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e tecnológicos do 

Período 1 (Eventos de NOVEMBRO até 15 de DEZEMBRO de 2018) serão levados em 

consideração os seguintes critérios e as respectivas pontuações conforme os Quadros a seguir: 

 

 

Rio do Sul/SC, 27 de agosto 2018. 

 

 

 

Original Assinada 

___________________________________ 

RICARDO KOZOROSKI VEIGA 


