
 

              

 

 

EDITAL nº 011/2021 – PROEVENTOS FAPESC 2021/2022 (FASE 1) 
 

O Reitor da Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe (UNIARP), Prof. Dr. Anderson Antônio 
Mattos Martins, no uso de suas atribuições, 
torna público o presente Edital para apoio à 
eventos científicos, tecnológicos e/ou 
inovação da Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe e convida professores com titulação 
mínima de mestre a apresentarem propostas 
de pesquisa para obtenção de financiamento 
por meio da FUNDAÇÃO DE AMPARO À 
PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA – FAPESC, conforme 
Chamada Pública Nº 34/2021. 

 
1 OBJETIVO 

 

Apoiar a realização de Eventos científicos, tecnológicos e/ou de inovação em Santa 

Catarina, selecionados pelas ICTs catarinenses, contribuindo para a difusão da Ciência, 

Tecnologia e Inovação - CTI, por meio de fomento e da integração de seus agentes, 

objetivando o avanço de todas as áreas do conhecimento, o equilíbrio regional, o 

desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos 

catarinenses. 

 

2 DAS DEFINIÇÕES 
 

Para efeitos da presente Chamada Pública, consideram-se: 

a) Evento científico, tecnológico e/ou de inovação – Evento de CTI Eventos na 

modalidade presencial, híbrida ou online que viabilizem a divulgação de resultados  de 

pesquisa, a difusão de informações sobre CTI, a interação de pesquisadores, docentes, 

estudantes, profissionais, empreendedores e demais agentes públicos, bem como a 

promoção do intercâmbio científico e tecnológico do Estado de Santa Catarina. 

 

b) Proponente/Beneficiário (a) - Pessoa física coordenador da proposta submetida a 

presente Chamada Pública, com titulação mínima de Mestre, pertencente ao quadro 

pessoal da UNIARP, responsável desde a etapa de submissão até a aprovação final da 

prestação de contas, bem como, responsável pela administração dos recursos destinados 

ao evento na qualidade de proponente/beneficiário, cujas obrigações e vedações estão 

previstas nos arts. 3º e 4º do Decreto Estadual nº 2.060/2009, e ter seu currículo cadastrado 

e atualizado nas Plataformas Lattes e de CTI da FAPESC 

(http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/) 

 

c) Eventos: os eventos podem ser local/regional, estadual, nacional ou internacional, tendo 



 

              

 

suas descrições completas no edital FAPESC 34/2021. 

 

3 DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE 
 

A admissibilidade das propostas compreende a avaliação preliminar, à partir de 

documentos comprobatórios apresentados via endereço pesquisa@uniarp.edu.br dos 

seguintes critérios: 

 

3.1 Quanto ao Proponente/Beneficiário  

a) Possuir titulação de mestre e pertencer ao quadro pessoal da UNIARP; 

b) Ser obrigatoriamente o coordenador da proposta; 

c) Residir no Estado de Santa Catarina; 

d) Ter currículo Lattes e mantê-lo atualizado nas Plataformas de CTI da FAPESC, disponível 

no link http://plataforma.FAPESC.sc.gov.br//fapesc/#/public/login, e Lattes do CNPq - 

http://lattes.cnpq.br/; 

e) Não ter pendências de qualquer natureza com a FAPESC e/ou outro órgão da 

Administração Pública Direta ou Indireta do Estado;  

 

3.2 Quanto à Proposta:  

a) Ser submetida por um único proponente/beneficiário; 

b)  Prever Evento entre 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, conforme o 

cronograma 

c) Caracterizar proposta de Evento de CTI conforme item 2.1– do EDITAL FAPESC 

34/2021; 

d) Ser de categoria local/regional, estadual, nacional ou internacional. Para 

enquadramento na categoria submetida, o Evento deverá contemplar todos os requisitos 

(abrangência da temática, origem dos palestrantes e engajamento de parceiros), 

previstos no item 2.1– do EDITAL FAPESC 34/2021; 

e) Ser realizada em Santa Catarina; 

f) Estar correlacionada a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS/ONU). 

g) Apresentar equipe de no mínimo 03 (três) integrantes, cadastrados na Plataforma de 

CTI da FAPESC; 

h) Quando articulada em rede, poderá ser formada entre o proponente/beneficiário e 

membros de outras ICTs catarinenses ou de outros estados, bem como de Instituições 

nacionais e internacionais; 

i) Ter anuência/concordância da Vice-reitoria e Reitoria da UNIARP; 

j) Apresentar, no plano de trabalho, as ações e itens a serem realizadas pelo 

proponente/beneficiário de maneira clara e objetiva, com adequação metodológica e 

orçamentária ao objeto da presente Chamada Pública; 

http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login
http://lattes.cnpq.br/


 

              

 

k) Não serão financiados Eventos com caráter de curso, ação extensionista ou outra 

modalidade de treinamento. 

 

4- DA QUANTIDADE 
 
Serão aprovados 3 (três) eventos a serem realizados na FASE 1 (01/11/2021 a 

31/05/2022). 
 

 

5- DO CRONOGRAMA 

 

Etapas Datas 

Lançamento do Edital  27/08/2021 

Prazo de submissão das propostas 02/09/2021 

Análise e seleção da avaliação de mérito 03/09/2021 

Resultado parcial dos aprovados nas publicações da 

UNIARP 
03/09//2021 

Período para recursos 06/09/2021 

Resultados de recursos 08/09/2021 

Divulgação do Resultado Final 08/09/2021 

Submissão das propostas na Plataforma de CTI da FAPESC  09/09/2021 a 

20/09/2021 

 
6 RECURSOS FINANCEIROS 

6.1 A previsão orçamentária de cada projeto será em conformidade com a modalidade do 
evento, sendo: local - R$ 15.0000,00; estadual – R$ 25.000,00; nacional – R$ 35.000,00 e 
internacional – R$ 50.000,00. 

6.2 Recursos financeiros serão somente em despesas de capital (equipamentos e 
materiais permanentes), liberados em parcela única, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira 

 
7. ITENS FINANCIÁVEIS  

7.1 Itens de despesas correntes aprovados no Plano de Trabalho, como: 
a) Serviços de terceiros pessoa jurídica, como: 
- Passagens aéreas ou terrestres para os palestrantes ou conferencistas; 
- Locação de serviços de traslado de palestrantes ou conferencistas e membros da equipe 
do Evento; 
- Hospedagem para palestrantes ou conferencistas não residentes na cidade da realização 
do Evento, limitada a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia; 
- Até 2 (duas) refeições por dia por palestrante ou conferencista e membros da equipe do 
Evento, no valor máximo de R$ 90,00 (noventa reais) por refeição, sem bebidas alcoólicas; 



 

              

 

 - Revisão e publicação eletrônica dos Anais; 
- Confecção de materiais para divulgação do Evento: vídeos, banners, flyers e folders; 
- Confecção de material eletrônico para divulgação do Evento; 
- Locação de equipamentos para o Evento, tais como: computadores, projetores, telões; 
- Serviços para registro do Evento, tais como: filmagem e fotografia; 
- Serviços para desenvolvimento de site próprio do Evento; 
- Serviços para transmissões online do Evento; 
- Serviços de impulsionamento de redes sociais; 
- Serviços para criação de artes e materiais para redes sociais; 
- Serviços de locação de salas e auditórios, somente quando o Evento for realizado fora 
da Instituição proponente; 
- Serviços de tradução simultânea e para a Língua Brasileira de Sinais (Libras); e 
- Serviços de cerimonial e recepção do Evento. 
 
7.2 Os serviços de tradução simultânea e para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 
serviços de cerimonial e recepção do Evento poderão ser prestados por pessoa física. O 
pagamento para os serviços prestados por pessoas físicas dar-se-á mediante nota fiscal 
avulsa de prestação de serviço fornecida pela Prefeitura Municipal ou nota fiscal própria 
do prestador do serviço. 
 
8 DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 

8.1 As propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail: pesquisa@uniarp.edu.br seguindo 
o cronograma previsto no item 5. O responsável pela submissão deverá ser o 
proponente/beneficiário com cópia do currículo Lattes atualizada em agosto de 2021. 

8.2 As propostas selecionadas neste Edital, serão posteriormente submetidas via 
Plataforma FAPESC pelo proponente beneficiário coordenador da proposta, conforme o 
cronograma previsto no item 4 e na Chamada Pública FAPESC Nº 29/2021, sendo de sua 
responsabilidade levantar a documentação necessária junto a UNIARP. 

 
9 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Todas as propostas submetidas ao presente Edital serão analisadas conforme sequência 
abaixo descrita: 

 
  9.1 Admissibilidade 

9.1.1 A Comissão de Avaliação, nomeada por portaria específica, procederá à análise de 
admissibilidade das propostas verificando os itens presentes na Chamada Pública 
FAPESC Nº34/2021. 

9.1.2 O não atendimento aos critérios de admissibilidade resultará em desclassificação 
prévia da proposta. 

 

9.2 Avaliação e Julgamento de Mérito 

9.2.1 A avaliação será realizada com base nos critérios estabelecidos na Tabela 01 – 
Critérios para avaliação e julgamento de mérito, com os respectivos pesos, atribuindo-se 



 

              

 

notas de 0 a 10: 
 
CRITÉRIOS PESO  

1 Temática, histórico e instituições participantes 
São parâmetros de avaliação deste critério: 
Temática: Importância e abrangência da temática do Evento para a 
área do conhecimento, para a difusão da Ciência, Tecnologia e 
Inovação – CTI e para as políticas públicas do Estado. 
Histórico: Histórico/evolução das edições anteriores até a atual; 
Instituições participantes (nacionais e/ou estrangeiras): 
Participação e engajamento de parceiros do ecossistema para 
realização do Evento (governo, academia, setor empresarial, sociedade 
civil organizada) e apoio de outras fontes. 

4 

 

 

 

0-10 

2 Público alvo e resultados esperados 
São parâmetros de avaliação deste critério: 
Público alvo: Perfil dos participantes/público-alvo previstos; e 
Resultados esperados: número de participantes/público-alvo, perfil e 
número de palestrantes/ debatedores previstos, tipos de 
atividades/produtos e de meios de divulgação utilizados. 

3 

 

 

0-10 

3 Experiência do coordenador/proponente na realização de 
Eventos 
São parâmetros de avaliação deste critério: Afinidade curricular do 
coordenador com a temática do Evento e articulação com a sua equipe 
organizadora. 

2 

 

0-10 

4 Despesas previstas e programação 
São parâmetros de avaliação deste critério: Coerência das despesas do 
Evento em relação à categoria escolhida e a programação prevista 

1 

 

0-10 

9.2.2 A nota final de cada proposta será aferida pela média ponderada nas notas atribuídas 
em cada critério constante no quadro do item 9.2.1. 

 
9.2.3 A recomendação (qualificação) do Evento não confere direito subjetivo ao auxílio, 
caracterizando mera expectativa de direito, sendo a aprovação condicionada à 
disponibilidade de recursos, observados o ranqueamento pela maior nota. 

 
9.2.4 Em caso de empate, será recomendada a proposta com maior nota nos critérios 1, 
2, 3 e 4 nesta ordem, constante no quadro do item 9.2.1. 

 
9.2.5 Em função dos limites orçamentários e da tipificação dos itens financiáveis, a 
Comissão de Avaliação poderá sugerir a readequação do orçamento da proposta. 
 

 
 

10 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Os resultados serão disponibilizados em Editais e Publicações da UNIARP 

(https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/).  

https://www.uniarp.edu.br/home/meus-servicos/editais-e-publicacoes/


 

              

 

 
11 DOS RECURSOS 
 
11.1 Os recursos poderão ser apresentados no prazo previsto no cronograma cabendo 
a Comissão de Avaliação manifestar-se sobre eles; 
11.2 A manifestação de recurso deverá ser apresentada exclusivamente por e-mail 
pesquisa@uniarp.edu.br seguindo o cronograma previsto neste Edital; 
11.3 A reitoria deliberará quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido. 
          
        Caçador, 27 de agosto de 2021. 
 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antonio M. Martins 

Reitor 

 

 

 

 
 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


