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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

NÚCLEO DE FOMENTO E APOIO FINANCEIRO 

 

EDITAL PRPGI Nº 17, de 10 de junho de 2014 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO NO EXTERIOR 

PARA DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR E DOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO DO IFMA 

 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Art.19, inciso II, do Estatuto do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão, com fundamento na Resolução CONSUP 77/2013, torna 

público que poderão ser submetidas, entre os dias 11 de junho de 2014 a 30 de outubro de 

2014, propostas de Concessão de Auxílio Financeiro para Participação em Eventos 

Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Exterior, para discentes do ensino superior 

e dos cursos de pós-graduação do IFMA, que estejam desenvolvendo projetos de 

pesquisa, mediante as condições estabelecidas neste edital.  

 

1. OBJETIVO  

 

1.1 O programa tem como objetivo selecionar propostas para concessão de auxílio financeiro 

a participação e apresentação de trabalhos científicos em eventos no exterior, em todas as 

áreas de conhecimento, contribuindo para o intercâmbio de experiências e o 

aperfeiçoamento e difusão da produção científica no IFMA. 

 

2.      PÚBLICO ALVO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 Poderão submeter propostas: 

a) discentes regularmente matriculados nos cursos superiores do IFMA, que estejam 

desenvolvendo projetos de pesquisa devidamente aprovados e registrados na PRPGI, 

recebendo bolsas no âmbito do PIBICT ou atuando como voluntários; 

b) discentes regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação do IFMA, sendo 

bolsistas ou não; 

2.2 O proponente deverá apresentar frequência regular no curso e coeficiente de rendimento 

acadêmico igual ou superior a 7,00 (sete) ou equivalente. 

2.3 O trabalho a ser apresentado no evento deverá ter relação com os resultados obtidos no 

projeto de pesquisa desenvolvido pelo aluno.  

2.4 O trabalho não pode ter sido apresentado em outro evento técnico-científico; 

2.5 O discente deverá ser maior de 18 anos. 
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2.6 O discente deverá possuir currículo na plataforma Lattes do CNPq, com última 

atualização inferior a dois meses. 

2.7 O proponente somente poderá ser contemplado se cumprir a exigência de interstício de 

12 (doze) meses desde a última concessão de auxílio financeiro recebido pelo IFMA 

mediante edital de eventos científicos, tecnológicos e de Inovação no exterior. 

 

3. RECURSOS FINANCEIROS E ITENS FINANCIÁVEIS 

 

3.1. O Instituto Federal do Maranhão, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PRPGI) disponibilizará R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) 

para a concessão do auxílio financeiro de que trata este Edital.  

3.2 O valor máximo do auxílio por proposta será de R$ 7.000,00 (sete mil reais).  

3.3 Serão apoiados os seguintes itens, referentes às despesas decorrentes da apresentação dos 

resultados dos trabalhos oriundos de projetos de pesquisa desenvolvidos no IFMA: 

a) taxa de inscrição no evento científico internacional; 

b) confecção de banner e pôster; 

c) deslocamentos relacionados com a participação no evento; 

d) alimentação; 

e) hospedagem; 

f) Despesas com a contratação de seguro-saúde internacional relativa exclusivamente ao 

período de realização do evento.  

3.4 As despesas serão custeadas apenas em relação ao período que vai de um dia antes do 

início do evento (pernoite que o antecede) até um dia depois de seu término. 

 

4. DA SUBMISSÂO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

4.1 A proposta deverá seguir o modelo constante do Anexo I a este edital,  assinada pelo 

aluno autor do trabalho  e enviada, via protocolo,  ao Núcleo de Fomento e Apoio Financeiro 

– NFAF, da PRPGI com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência em relação à 

data de realização do evento científico.  

4.2 As propostas poderão ser submetidas entre os dias 11 de junho a 30 de outubro de 

2014, na modalidade de fluxo contínuo e, caso aprovadas, ficarão condicionadas à 

disponibilidade e ao limite orçamentário dos itens 3.1 e 3.2. 

4.3 Apenas um dos autores do trabalho poderá encaminhar o requerimento de inscrição. 

Dois requerimentos destinados ao apoio para apresentação de um mesmo trabalho serão 

desclassificados.  

4.4 A proposta deverá ser acompanhada dos seguintes documentos; 

a) Declaração de aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação ou pós-graduação 

do IFMA e histórico escolar atualizado; 

b) Uma cópia da capa do projeto de pesquisa aprovado por editais da PRPGI, ou cópia 

integral do projeto de pesquisa desenvolvido junto a programa de pós-graduação do IFMA; 

c) Cópia do trabalho a ser apresentado; 
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d) Parecer favorável do orientador, com a informação de que o projeto de pesquisa está em 

desenvolvimento e que originou o trabalho a ser apresentado;   

e) Parecer favorável do NGPPI do campus;  

f) Parecer favorável do Diretor Geral do Campus; 

g) Cópia da carta de aceitação do trabalho, emitido pela organização do evento, para 

apresentação oral ou painel; 

h) Currículo Lattes resumido do orientador (últimos 5 anos ) e atualizado na Plataforma 

Lattes.  

 

5.      CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO  

 

5.1 O julgamento dos pedidos de auxílio à participação em eventos científicos deverá 

obedecer sempre aos limites de recursos financeiros disponíveis.   

5.2 O julgamento dos pedidos de auxílio para participação em eventos científicos obedecerá 

às seguintes etapas e critérios:   

a) Pré-qualificação, consistente na análise de adequação da solicitação às normas 

institucionais e no exame, pela equipe da PRPGI, do cumprimento das exigências  

estabelecidas nos itens 2 e 4 deste Edital;  

b) Análise de Mérito por uma Comissão Técnico-científica constituída por avaliadores 

externos, compreendendo a relevância científica do evento e mérito acadêmico do orientador 

do proponente, conforme Anexo II a este Edital.  

c) Aprovação da Concessão do Auxílio pela PRPGI, com base na análise da Comissão 

técnico-científica.   

5.3 Na análise de mérito, a Comissão Técnico-científica avaliará, também, a adequação 

orçamentária da proposta, podendo conceder o auxílio pleiteado de forma integral ou parcial. 

5.4 O solicitante deverá atingir o mínimo de 80 pontos, dentre os critérios do Anexo II deste 

Edital, sob pena de ser desclassificado. 

 

6.    DA CONCESSÂO E IMPLEMENTAÇÂO DO AUXÍLIO 

 

6.1 O resultado da aprovação será divulgado no site da PRPGI, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias antes da realização do evento do proponente. 

6.2 Após aprovação, o contemplado só terá o recurso disponibilizado após encaminhar a 

PRPGI, via protocolo e no prazo máximo de 20 dias antes da realização do evento, os 

seguintes documentos:  

a) Comprovante com dados bancários (qualquer banco); 

b) Termo de Compromisso devidamente assinado pelo solicitante (ANEXO III); 

c) Passaporte, com o visto, quando requisitado pelo país de destino.  
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7.  DAS OBRIGAÇÔES  DO CONTEMPLADO 

 

7.1 O discente contemplado deverá incluir, na apresentação do trabalho (na forma oral ou 

em painel) e nas publicações e /ou Anais do evento o nome do IFMA. 

7.2 Disponibilizar cópia do trabalho apresentado para o banco de trabalhos científicos do 

NPPGI ou equivalente nos campi. 

7.3 O discente deverá manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a 

partir da concessão do recurso e deverá apresentá-la no momento da prestação de contas 

juntamente com o relatório técnico.  

7.4 O discente deverá apresentar prestação de contas contendo os documentos listados 
abaixo:  

a) Certificado de participação no evento e de apresentação do trabalho; 

b) Certificado de participação em demais atividades durante o evento; 

c) Relatório técnico da viagem contendo todos os itens de gastos efetuados e notas fiscais 

originais ou recibos comprovando os gastos realizados. 

7.5 O discente terá que realizar a sua prestação de contas no prazo estabelecido por este 

edital, caso contrário, o proponente ficará impossibilitado de se inscrever em outros editais 

do NFAF/PRPGI durante o período de um ano e somente poderá concorrerá novamente 

depois deste período e após aprovada a sua prestação de contas. 

7.6 Devolver aos cofres da União os recursos não utilizados, depositando o valor na conta 

única. 

 

8. CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital  11/06/2014 

Publicação do edital na página da PRPGI 11/06/2014 

Inscrição  No mínimo de 90 (noventa) dias antes do 

evento 

Resultado  Até 30(trinta) dias antes do evento 

Prestação de contas da proposta  Até 15 (quinze) dias, após a realização do 

evento 

 

9.    RECURSO DO RESULTADO FINAL  

9.1 Caberão recursos contra o resultado final, no prazo de dois dias úteis, contados da 

publicação do resultado no sítio eletrônico do IFMA.  

9.2 O recurso deverá ser endereçado ao NFAF/PRPGI e apresentado via protocolo. 

9.3 O resultado da apreciação do recurso será divulgado no prazo de 3 (três) dias úteis.  

9.4 Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido no item 

11.1.  

9.5 Não serão aceitos recursos via e-mail.  
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10.    IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

10.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até 

o terceiro dia útil posterior à sua publicação.  

 

10.2 O pedido de impugnação deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós- 

Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

via protocolo. 

 

11.     REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO  

 

11.1 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado por razões de conveniência e 

interesse público, ou anulado por ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique 

direito a indenização compensação de qualquer natureza.  

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

12.1 Os resultados decorrentes das atividades apoiadas com recursos de trata o presente 

Edital deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão.  

12.2 A concessão do apoio poderá ser cancelada pela PPRGI durante sua implementação, 

em virtude de fato, cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis.  

12.3 A PRPGI  reserva-se o direito de dirimir as situações não previstas neste Edital. 

 

São Luís, 11 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Natilene Mesquita Brito 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 
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ANEXO I 

 

PROPOSTA PARA AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

1. Identificação da Solicitação:  

 

1.1. Nome do Bolsista, CPF, endereço residencial, telefone e e-mail: 

1.2. Nome do Orientador, CPF, telefone e e-mail: 

1.3. Período da viagem internacional:  

1.4. Campus do aluno 

1.5. Grande área e subárea referente ao proponente 

 

2. Título do Trabalho 

 

3. Site do evento internacional 

 

 

4. Orçamento – detalhado, contendo itens financiáveis e valores em moeda nacional. 
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ANEXO II  

PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

CRITÉRIOS 

 

 

Peso 

 

 

Nota 

 

 

*Total A 

 

1. Pertinência do Trabalho incluindo sua contribuição 

para o desenvolvimento científico e tecnológico 

regional/local. (0-10)  

 

5   

2. Relevância do Evento no contexto da C&T&I.  

 (0-10)   

10   

3. Correlação do trabalho a ser apresentado com a área 

de atuação do pesquisador (0-10) 

5   

4. Forma de apresentação do trabalho:  

Oral (1); 

 

Painel (1)l 

 

20 

 

10 

  

SOMA TOTAL A (40%) 

 

   

5. Análise do currículo Lattes do orientador do 

solicitante 

(últimos 5 anos) 

Peso Quantidade **Total B 

 

5.1 Coordenador de projeto de pesquisa e 

desenvolvimento aprovados por agencias de 

fomento 

( Ex: IFMA, CNPq, FAPEMA) 

3,0   

5.2 Membro de projeto de pesquisa e desenvolvimento 

aprovados por agencias de fomento (Ex: IFMA, 

CNPq e FAPEMA) 

2,0   

5.3 Participação como revisor de trabalho cientifico 

para publicação e /ou Membro de corpo editorial  

(máximo 5) 

2,0   

5.4 Artigos completos publicados em periódicos 

científicos internacionais 

12   

5.5 Artigos completos publicados em periódicos 

científicos nacionais 

8,0   

5.6 Capítulos de livros publicados 3,0   
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5.7  Livros publicados 

 

5,0   

5.8 Trabalho completo ou resumo expandido publicado 

em anais de congressos e similares (máximo 5) 

 

2,0   

6.9 Publicação de resumos em congressos científicos e      

similares (máximo 5) 

1,0   

6.10 Orientações e supervisões em  andamento 5,0   

6.11 Orientações e supervisões concluídas 8,0   

6.12 Patentes 15   

6.13 Participação em grupos de pesquisas cadastrados no 

CNPq e reconhecido pelo IFMA (máximo 2) 

10   

SOMA TOTAL B (60%) 

 

   

TOTAL  C (Soma Total A + Soma Total B)    

*peso  x nota = total A; **peso  x quantidade= total B;  
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ANEXO III 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

NÚCLEO DE FOMENTO E APOIO FINANCEIRO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA  
DO IFMA  

 

 
 
 

Eu, _________________________________, portador do CPF ____________________ e documento de 

identidade __________________, aluno(a) devidamente matriculado no curso de 

___________________________________, do Campus ____________________________ do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, registrado sob número de matrícula 

__________________, me comprometo, enquanto beneficiário do edital da PRPGI de Concessão de Auxílio 

Financeiro para a Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos e de Inovação no Exterior para 

discentes PIBICT  

1. Cumprir todos os requisitos e obrigações estabelecidos no item 8 do Edital PRPGI 17/2014 e Resolução 

CONSUP 77/2013 tais como: 

a. Incluir na apresentação do trabalho (na forma oral ou em painel) e nas publicações e /ou Anais do evento o 

nome do IFMA em destaque; 

b. Citar o apoio do IFMA em todas as formas de divulgação dos resultados da pesquisa; 

c. Disponibilizar cópia do trabalho apresentado para o banco de trabalhos científicos do NPPGI ou equivalente 

no campus; 

d. Manter em sua posse a documentação dos desembolsos efetuados, a partir da concessão do recurso, com 

o fim de apresentá-la no momento da prestação de contas juntamente com o relatório técnico;  

e. Apresentar prestação de contas dos gastos efetuados no prazo estabelecido; 

f. Devolver os recursos não utilizados; 

g. Informar ao IFMA de eventuais alterações nas datas do evento. 

2. Zelar pela boa imagem do IFMA junto aos parceiros internacionais, procurando manter comportamento e 

decoro condizente com a situação de pesquisador;  

3. Apresentar documentação referente ao item 9.1 do Edital PRPGI 17/2014;  

4. Fornecer ao NFAF/PRPGI dados pessoais referentes a telefones residenciais e celulares, e e-mails, durante 

toda a duração do evento;  

5. Em caso de desistência de sua viagem ou a não aprovação na prestação de contas (item 7 do Edital PRPGI 

17/2014), devolver aos cofres do IFMA toda a quantia investida na sua participação no evento internacional;  
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Por estar de acordo com os termos anteriormente apresentados, dato e assino o presente documento.  

____________________________                              ________________________________________  

Local e data                                                                         Nome do servidor 

 

 

____________________________                              ________________________________________  

Local e data                                                                         Nome do aluno 

 

 

  

TESTEMUNHAS: 

 

  

______________________________________________  

Orientador do bolsista 

 

  

______________________________________________  

Diretor de Ensino do Campus 

 

 

 


