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 EDITAL PRPI 03/2022 

UNIDADE UA-CISAU 

ASSUNTO* Definição de critérios e pontuação para Seleção e 
classificação de solicitações de concessão de passagens 
aéreas, terrestres e/ou diárias, para apoio à participação em 
eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de 
extensão, de interesse da instituição, a serem realizados 
durante o ano de 2022 

Exigências Apresentador de Trabalho (preferencialmente) 

Montante 
total Diárias 
UFJ 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 

Passagens 
Nacionais 

R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) 

*Conforme exigido em edital 
 

1. OBJETIVO  
 

1.1. Fomentar a participação de servidores, substituto ou temporário da UFJ 
em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão, de 
abrangência local, regional e nacional, que aconteçam até 31 de 
dezembro de 2022, preferencialmente para apresentação de 
artigos/trabalhos de sua autoria ou coautoria provenientes de resultados 
de projetos de pesquisa e ou extensão cadastrados e desenvolvidos pelo 
servidor da UFJ.  
 

Obs: Serão considerados eventos Congressos, Conferências, Fóruns, 
Seminários, Simpósios, Encontros, Colóquios, Workshops, Reuniões, Painéis, 
Jornadas, Feiras, Mostras de Ciências e Tecnologia e Escola obrigatoriamente   

 

2. DOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DOS PEDIDOS 
 

2.1. Ser docente do quadro de pessoal permanente, substituto ou temporário 
vinculado a Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da UFJ, que não 
estejam afastados de suas atividades, por quaisquer motivos.   

2.2. Participar de Projetos de Pesquisa projetos de pesquisa, ensino e ou 
extensão cadastrados no SIGAA. 



2.3. Estar em dia com a prestação de contas, caso tenha sido beneficiado 
com diárias e passagens anteriormente (sistema SCDP).  

2.4. Não estar em período de férias. 
2.5. Receber auxilio apenas uma vez em cada Edital salvo exceção quando 

houver recursos e ausência de pedidos por servidores não contemplados 
no mesmo Edital. 

2.6. Apresentar trabalho como autor ou co-autor da pesquisa 
preferencialmente 

2.7. Apresentar Trabalho com vínculo ao projeto cadastrado no SIGAA 
2.8. O trabalho a ser apresentado deve apresentar estreita relação com a 

atuação profissional do autor, estar vinculado a uma linha ou grupo de 
pesquisa, programa, projeto ou atividade acadêmica, de pesquisa ou de 
extensão, cadastrado no âmbito da instituição, devendo constar estas 
informações no formulário próprio de submissão  

2.9. Ter autorização do órgão de lotação.  
 

3. DAS INCRIÇÔES E PRAZOS 
 

3.1. As inscrições deverão ser feita via formulário devidamente preenchido 
pelos servidores para fins de seleção e classificação pela Unidade 
juntamente com a documentação necessária  enviado para o e-mail da 
unidade uaecisau@ufj.edu.br, até dois dias úteis antes do prazo final 
definido em edital para o Encaminhamento das listas com a 

classificação geral dos docentes aprovados em cada Unidade, 
conforme Quadro  1 abaixo. 

 
3.2. Para os servidores que forem selecionados em suas Unidades 

Acadêmicas atenção para Preenchimento dos pedidos Via processo 
iniciado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI (sei.ufj.edu.br), 
conforme  prazo determinado na tabela constante no Cronograma (item 
11) do Edital PRPI 03/2022. 

 

Quadro 1. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES CONFORME EDITAL 03/2022 

EVENTOS ENTRE 01 DE JULHO E 30 DE SETEMBRO DE 2022 

ATIVIDADE 

 
DATA OU PERÍODO 

 

Inscrições dos pedidos dos servidores 

 
Até dois dias úteis  antes do prazo final de 

envio da lista de classificação à PRPI  

Encaminhamento das listas com a 

classificação geral dos docentes 

aprovados em cada Unidade e da 

Classificação geral 

dos TAEs aprovados pela comissão 

de 

TAES 
 

 

 

Até 13/06/2022 
 

Preenchimento dos pedidos Via SEI 

por cada servidor selecionado 
 

A partir de 13 de junho, com 

antecedência mínima de 15 dias da 

data do evento 
 

EVENTOS ENTRE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 



 

ATIVIDADE DATA OU PERÍODO 

Inscrições dos pedidos dos servidores 

 

Até dois dias úteis  antes do prazo final de 

envio da lista de classificação à PRPI 

Encaminhamento das listas com a 

classificação geral dos docentes 

aprovados 

em cada Unidade e da Classificação 

geral 

dos TAEs aprovados pela comissão 

de 

TAEs 

 

Até 13/09/2022 
 

Preenchimento dos pedidos Via SEI 

por 

cada servidor selecionado 
 

A partir de 13 de setembro, com 

antecedência mínima de 15 dias da 

data do evento 
 

 

4. DA SELEÇÃO E PONTUAÇÃO  
 

4.1. A seleção dos docentes e a classificação para recebimento das diárias 
e passagens serão realizadas com base na pontuação especificada no 
Quadro 2, atribuição da Coordenadoria de Pesquisa do UA-CISAU.   

4.2. Os servidores serão classificados por ordem decrescente de acordo 
com a pontuação obtida. No caso de TAEs será nomeada comissão que 
determinará normas internas com critérios preestabelecidos e 
respeitando os prazos e normas deste Edital para seleção e 
classificação ordinal dos servidores para concessão de diárias e 
passagens para eventos. 

4.3. No caso de haver inscrição de apenas um docente no período e prazo 
de submissão de inscrições definido no cronograma, mesmo que o 
docente esteja inscrito apenas como participante do evento proposto e 
com a devida justificativa seu nome será encaminhado à PRPI na data 
definida no cronograma. 

4.4. No caso de empate na pontuação, o desempate se dará pelo maior 
número de publicações constante no currículo lattes nos anos de 2020 
a 2022. 
 

 
Obs: A classificação do servidor não lhe confere o direito à concessão do recurso, 
caracterizando mera expectativa de direito, condicionada à disponibilidade 
financeira da UFJ para o período demandado, trâmites subordinados à Administração 
Pública e aprovação dos documentos apresentados pelo proponente, quando for o caso 

 
 

4.5.  No caso de empate na pontuação, o desempate se dará pelo maior 
número de publicações constante no currículo lattes registrados nos 
anos de 2020 a 2022. Persistindo o empate será considerado para efeito 
de classificação o servidor com maior tempo de serviço na UFJ de 
acordo com o registro de ingresso obtido na pró-reitoria Propessoas 

 



Quadro 2. Pontuação e critérios estabelecidos para a seleção dos 
docentes para compor a lista de classificação a ser encaminhada à 
PRPI  
 

Critério Pontuação Total 
Participante como ouvinte sem apresentação de 
trabalho 

0,5  

Apresentação de Trabalho  submetido na 
modalidade Oral 

2,0  

Apresentação de Trabalho  submetido na 
modalidade Poster 

1,0  

Autor principal do Trabalho a ser apresentado 2,0  
Co-autor do Trabalho relacionado com a 
apresentação 

1,0  

Trabalho apresentado vinculado a projeto 
cadastrado na UFJ com Financiamento aprovado 

2,0  

Trabalho apresentado vinculado a projeto  
cadastrado na UFJ sem Financiamento aprovado 

1,0  

Trabalho apresentado vinculado a projeto de outra 
Instituição 

0,5  

Docente vinculado a programa de pós-graduação 0,5  
Evento regional 0,5  
Evento Nacional 1,0  
Evento Internacional 2,0  
Total   

 
 

5. DA DIVULGAÇÃO  

        O resultado da seleção interna dos docentes com a lista de classificados 
obedecendo os critérios e pontuação estabelecidos quadro 2   será enviada à 
PRPI e divulgado pela UA-CISAU em seu sítio de internet.  

O resultado geral das solicitações contempladas será divulgado no site da 
PRPI, quando da finalização do processamento de todas as solicitações 
recebidas.  

 

6. DOS RECURSOS 
 
Será assegurado ao interessado o direito de interposição de recurso contra 
o resultado divulgado pela Unidade, no prazo de até dois dias após a 
divulgação por meio de e-mail enviado a Unidade Acadêmica CISAU. O 
referido recurso será re-examinado pela coordenação de Pesquisa. 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos serão resolvidos a partir do edital da PRPI pela 
Coordenação de Pesquisa da Unidade e em última análise pela PRPI. 

 

Coordenadoria de Pesquisa da UA-CISAU                                       Direção da Unidade CISAU 
         Prof. Marcos Lázaro Moreli                                                  Prof. Wagner Gouvêa dos Santos 

 


