
COORDENAÇÃO DE PESQUISA DA UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS 

HUMANAS E LETRAS (UA CHL) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

 

NORMA INTERNA “PESQUISA - UA CHL” no 

01/2022, 

DE 02 DE JUNHO DE 2022. 

 

Institui critérios para a classificação dos pedidos de 

seus docentes a fim de serem contemplados com a 

concessão de diárias e passagens para a participação de 

eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de 

extensão.  

 

 

I- Apresentação  

Os(as) docentes membros do conselho diretor da Unidade Acadêmica de Ciências 

Humanas e Letras (UA CHL), da Universidade Federal de Jataí (UFJ), reunidos no dia 

02 de junho de 2022, aprovaram os critérios abaixo mencionados, para a classificação dos 

pedidos de seus docentes a fim de serem contemplados com a concessão de diárias e 

passagens para participação em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de 

extensão, em atenção ao item 6.1. do Edital PRPI no. 03/2022.   

 

II - Comentários e Fundamentações sobre a Resolução  

O COORDENADOR DE PESQUISA DA UA CHL da Universidade Federal de Jataí, 

Prof. Dr. André Amaral Bravin, usando da competência delegada pela Portaria SEI da no. 

50, da Unidade Acadêmica de Ciências Humanas e Letras, de 30 de novembro de 2021, 

tendo em vista o que consta no Edital PRPI no. 03/2022;  

CONSIDERANDO a recorrente necessidade de estabelecer critérios para a classificação 

de seus docentes, com o objetivo de serem contemplados em editais da UFJ para 

provimento de diárias e passagens para a participação de eventos acadêmicos, científicos, 

tecnológicos ou de extensão; 

CONSIDERANDO que o objetivo dos supramencionados editais é de fomentar a 

participação dos docentes da UFJ em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de 

extensão, em suas diversas abrangências, preferencialmente para a apresentação de 



trabalhos de sua autoria ou co-autoria, provenientes de suas atividades enquanto servidor 

da UFJ, de modo a fortalecer a visibilidade institucional, e a disseminação da produção 

científica, tecnológica ou de extensão;  

CONSIDERANDO que os eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão, 

são fóruns cuja função social primeira é a de democratização dos saberes, por meio da 

comunicação e divulgação de conhecimento acadêmico, científico, aplicado, técnico e/ou 

tecnológico; que esses fóruns de discussão são ambientes para a atualização profissional 

e de formação continuada; bem como ambientes para o estabelecimento de parcerias 

profissionais e de trabalho (networking);  

CONSIDERANDO que eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão, 

possuem suas “comissões científicas”, “bancas avaliadoras”, ou outros meios de 

curadoria para a apreciação dos trabalhos que a elas submetidos ou dos participantes 

convidados;  

CONSIDERANDO que os aspectos funcionais das finalidades dos editais da UFJ e das 

finalidades dos eventos de comunicação e divulgação acadêmicos, científicos, 

tecnológicos ou de extensão, devem anteceder aspectos estruturalistas e individuais de 

ranqueamento e classificação de seus servidores; 

CONSIDEREANDO que o que deve ser ranqueado são os pedidos de seus docentes a fim 

de serem contemplados com a concessão de diárias e passagens para a participação de 

eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão, e não os docentes em si; 

CONSIDERANDO que uma classificação baseada na natureza dos eventos acadêmicos, 

científicos, tecnológicos ou de extensão, e na natureza da participação do docente nesses 

eventos, são condições necessárias e suficientes para garantir que se atendam à função 

social desses eventos, bem como os objetivos dos editais da UFJ de fortalecer a 

divulgação científica e tecnológica ou de extensão, bem como promover o fortalecimento 

da visibilidade da UFJ nesses ambientes; 

CONSIDERANDO que esses fundamentos para o ranqueamento dos pedidos dos 

docentes estimulam suas participações em eventos geograficamente mais abrangentes, e 

com apresentações que alcancem o maior número de interlocutores, gerando como 

resultante um presumido maior impacto na divulgação e disseminação científica e 

tecnológica ou de extensão, bem como maior visibilidade da UFJ nesses ambientes. 

 

RESOLVE:  

 



 

Capítulo I  

Disposições Gerais 

 

Art. 1o. Institui critérios para a classificação dos pedidos de seus docentes a fim de serem 

contemplados com a concessão de diárias e passagens para a participação de eventos 

acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão. 

Parágrafo único. A presente Resolução tem como objetivo orientar o(a) coordenador e/ou 

seu vice, na seleção e classificação ordinal (ranqueamento) dos pedidos de participação 

em eventos dos docentes da UA CHL, para a concessão de diárias e passagens. 

 

Art. 2o. As regras para a seleção e classificação ordinal dos pedidos de participação em 

eventos, encontram-se dispostas nas seguintes sessões:  

I – Dos Pedidos 

II – Da entrega da Documentação 

III – Dos critérios de Classificação dos Pedidos para Concessão de Diárias e Passagens 

IV – Dos critérios de Pontuação do Evento 

V – Dos critérios de Pontuação da Participação 

VI – Dos critérios de Desempate 

VII – Dos Resultados 

VIII – Dos Recursos 

IX – Das Considerações Finais 

 

Art. 3o. A classificação ordinal dos pedidos de participação em eventos acadêmicos, 

científicos, tecnológicos ou de extensão, deverá seguir as diretrizes descritas nesta 

Resolução.  

§ 1o. Os casos omissos, ou dúvidas sobre matéria desta normativa, serão resolvidos pela 

consulta às orientações do edital de concessão de diárias e passagens da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação (PRPI) do ano vigente, ou do ano anterior na inexistência deste e, à 

própria PRPI, ou naquilo que se aplicar, solucionados junto à Coordenação da UA CHL, 

preservando o mérito aqui disposto.  

 

 

  



Capítulo II 

Disposições Específicas 

 

Seção I 

Dos Pedidos 

Art. 4o. Os(as) docentes deverão atender as seguintes exigências. 

i. Não estar afastado de suas atividades docentes, por quaisquer motivos. 

ii. Não estar em período de férias quando das datas do evento ao qual pretende 

participar. 

iii. Estar em dias com a prestação de contas no sistema SCDP, caso tenha sido 

beneficiado com diárias e passagens anteriormente. 

iv. Ter autorização do órgão de lotação. 

Parágrafo único. Somente serão contemplados com diárias e passagens, pedidos para 

participação de eventos cuja realização ocorram em cidades distintas de Jataí (GO). 

 

Art. 5o. Os(as) docentes deverão apresentar a seguinte documentação. 

i. Folder e/ou programação do Congresso, Conferência, Fórum, Seminário, 

Simpósio, Encontro, Colóquio, Workshop, Reunião, Painel, Jornada, Feira, 

Mostra de Ciência e Tecnocolgia e Escola. 

a. É imprescindível que essa documentação deixe explícito a natureza do evento 

(cf. definido acima), sua abrangência (i.e., se internacional, nacional, regional 

ou local) e localidade de realização (i.e., cidade, estado, país). 

ii. Comprovante de periodicidade do evento (ou equivalente). 

iii. Carta convite e/ou comprovante de aceite do trabalho a ser apresentado no evento 

(quando houver). 

a. É imprescindível que a carta convite, ou o comprovante de submissão ou 

aceite do trabalho, destaque a modalidade de participação do docente, tais 

como: palestrante, membro de mesa redonda, sessão coordenada (ou 

equivalente), painelista, dentre outros. 

b. O docente deverá declarar se o trabalho submetido é um trabalho completo, 

resumo expandido ou resumo simples, e deverá encaminhar a cópia do 

trabalho submetido para a compilação nos anais do evento.  

iv. Extrato de participação em projetos de pesquisa, ensino ou extensão, cadastrados 

no SIGAA. 



a. O docente deverá declarar se o trabalho para o qual foi convidado ou aceito 

para apresentação no evento, é (sub)produto direto de algum desses projetos 

cadastrados, ou se é um produto isolado (i.e., que não possui relação com os 

projetos cadastrados no SIGAA). 

v. Formulário (ANEXO 1) de solicitação devidamente preenchido (cf. Edital PRPI 

n. 3/2022). 

vi. Tabela de pontuação (ver Arts. 9 e 10) devidamente preenchida (ANEXO 2). 

vii. A não entrega da documentação obrigatória exigida (itens i, ii, iv, v e vi) dentro 

do prazo estabelecido (Art. 7), implicará na desclassificação do(a) docente.  

 

Seção II 

Da entrega da Documentação 

 

Art. 6o. A documentação deverá ser enviada para o e-mail da secretaria da UA CHL 

(uachl@ufj.edu.br), com cópia para o coordenador de Pesquisa da UA CHL 

(bravin@ufj.edu.br) e seu vice (marcelobhenriques@ufj.edu.br). 

Parágrafo único. O docente receberá um e-mail informando o recebimento da 

documentação encaminhada. Do contrário, o mesmo deverá procurar junto à secretaria da 

unidade e/ou o coordenador de pesquisa e seu vice, esclarecimentos acerca do 

recebimento da documentação. 

 

Art. 7o. A documentação deverá ser enviada até as datas dispostas a seguir: 

Envio da documentação Período do Evento 
08/06/2022 01/07/2022 até 30/09/2022 
06/09/2022 01/10/2022 até 31/12/2022 

 

Seção III 

Dos critérios de classificação dos pedidos para concessão de diárias e passagens 

 

Art. 8o. Os critérios para a classificação dos pedidos dos docentes para a concessão de 

diárias e passagens, para participação em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos 

ou de extensão, irá considerar a classificação do evento ao qual pretende-se participar, e 

a natureza da participação no respectivo evento. 

§ 1o. A pontuação a ser atribuída para a classificação do evento e da modalidade de 

participação, tomarão como inspiração o Anexo II da Resolução Consuni no. 18/2017. 



§ 2o. A classificação dos pedidos decorrerá da somatória do total de pontos obtidos nos 

Critérios de Pontuação do Evento (Art. 9º), com o Critério de Pontuação da Participação 

(Art. 10º), considerado os critérios de desempate (Art. 11º). 

§ 3o. A pontuação a ser atribuía para o evento (Art. 9) é de caráter excludente em casos 

em que haja mais de uma natureza atrelada a um mesmo evento, sempre considerando a 

maior pontuação. 

§ 4o. A pontuação a ser atribuída para a modalidade de participação no evento (Art. 10) é 

de caráter cumulativo, em casos onde haja mais de um tipo de participação no mesmo 

evento. 

 

Seção IV 

Dos critérios de Pontuação do Evento 

 

Art. 9o. Os critérios para a classificação do evento, serão pautados nos seguintes quesitos, 

devidamente comprovados pelo docente: 

Tabela de Pontuação do Evento Cálculo 
do 

Docente 

Cálculo 
da 

Unidade 
Critério Pontuação Quanto a natureza do evento: 

Evento Internacional no Brasil 10   
Evento Nacional 7   
Evento Regional 5   

Evento Local 3   
Subtotal:   

Quanto a natureza da publicação nos anais:   
Trabalho Completo Publicado em Anais de 

Evento Nacional ou Internacional 10   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Internacional 8   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Nacional 6   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Regional 4   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Local 3   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Internacional 4   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Nacional 3   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Regional 2   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Local 1   



Sem apresentação de trabalho 0   
Subtotal:   

Quanto a vinculação com projetos cadastrados na UFJ:   
O trabalho apresentado é (sub)produto direto de 

projeto de pesquisa, ensino ou extensão, 
devidamente cadastrados no SIGAA 

5  
 

O trabalho apresentado é um produto isolado 3   
Sem apresentação de trabalho 0   

Subtotal:   
Quanto a periodicidade do evento:   

Evento anual 0   
Evento bianual 1   

Evento com periodicidade acima de 2 anos 2   
Subtotal:   

Quanto a edição do evento:   
Edição entre 01 a 03 0   
Edição entre 04 a 05 1   
Edição entre 06 a 10 3   
Edição entre 11 a 15 4   
Edição entre 16 a 20 5   
Edição entre 21 a 30 7   
Edição superior a 31 9   

Subtotal:   
Total de pontos adquiridos nos critérios de pontuação do 

evento: 
  

 
 

  



Seção V 

Dos critérios de Pontuação da Participação 

 

Art. 10o. Os critérios para a pontuação da participação, serão pautados nos seguintes 

quesitos, devidamente comprovados pelo docente: 

Tabela de Pontuação do Evento Cálculo 
do 

Docente 

Cálculo 
da 

Unidade 
Critério Pontuação Quanto a natureza da participação: 

Professor Convidado 5   
Submissão de Trabalho 3   

Sem Apresentação de Trabalho 0   
Subtotal:   

Quanto a modalidade de participação:   
Apresentação oral como Conferencista na 

Abertura do Evento 10   

Apresentação oral como Preletor em 
Minicurso 7   

Apresentação oral em Conferência, Palestra,  
Sessão Especial ou Simpósio 5   

Apresentação oral em Sessão Coordenada,  
Mesa Redonda, ou Comunicação Oral 3   

Apresentação como Painelista 1   
Sem apresentação de trabalho 0   

Subtotal:   
Total de pontos adquiridos nos critérios de pontuação do 

evento: 
  

 
 

Seção VI 

Dos critérios de Desempate 

 

Art. 11o. Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o docente 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único 

do Art. 27 da Lei n. 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Não havendo 

docente com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, terá preferência o docente com 

maior tempo como servidor efetivo na UFJ. Persistindo o empate, terá preferência o 

docente com maior idade (meses completos). 

 

  



Seção VII 

Dos Resultados 

 

Art. 12o. O resultado preliminar em cada uma das etapas de envio de documentação, 

contendo a lista com a pontuação final de cada docente, será divulgada nas 24 horas após 

finalizado o prazo de envio da documentação (cf. Art. 7), pelo e-mail de cada docente que 

protocolou o seu pedido. 

Parágrafo único. Não havendo recursos, prevalecerá o resultado preliminar. Havendo 

recursos, o resultado final será divulgado nas 24 horas após finalizado o prazo dos 

recursos. Contra o resultado final, não caberá recursos. 

 

Seção VIII 

Dos Recursos 

 

Art. 13o. Será assegurado ao interessado(a) o direito de interpor recurso contra o resultado 

preliminar, que deverá ser enviado à secretaria da UA CHL (uachl@ufj.edu.br), com 

cópia para o coordenador de Pesquisa da UA CHL (bravin@ufj.edu.br) e seu vice 

(marcelobhenriques@ufj.edu.br), obedecendo o prazo de até 24 horas da divulgação. 

Parágrafo único. O docente receberá um e-mail informando o recebimento do recurso. Do 

contrário, o mesmo deverá procurar junto à secretaria da unidade e/ou o coordenador de 

pesquisa e seu vice, esclarecimentos acerca do recebimento da documentação. 

 

Seção IX 

Das Considerações Finais 

 

Art. 14o. As normas e prazos de cadastro das solicitações no SEI previstos no Edital PRPI 

no. 03/2022 deverão ser observados pelos docentes que tiverem seus pedidos 

homologados em resultado final. 

 

Prof. Dr. André Amaral Bravin 

Coordenador de Pesquisa da UA CHL 

 

Profa. Dra. Tatiana Franca Rodrigues Zanirato 

Coordenadora da UA CHL  



ANEXO 1 

 

Ver Edital PRPI n. 3/2022: 
 
https://copi.jatai.ufg.br/p/42260-edital-diarias-e-passagens-2022 
 
em (Related Files) Formulario_de_solicitacao_de_passagens_e_diarias_PRPI 
  



ANEXO 2 

Pontuação do Evento 

Tabela de Pontuação do Evento Cálculo do 
Docente 

Cálculo 
da 

Unidade 
Critério Pontuação Quanto a natureza do evento: 
Evento Internacional no Brasil 10   

Evento Nacional 7   
Evento Regional 5   

Evento Local 3   
Subtotal:   

Quanto a natureza da publicação nos anais:   
Trabalho Completo Publicado em Anais de Evento 

Nacional ou Internacional 10   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Internacional 8   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Nacional 6   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Regional 4   

Resumo Expandido Publicado em Anais de 
Evento Local 3   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Internacional 4   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Nacional 3   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Regional 2   

Resumo Simples Publicado em Anais de 
Evento Local 1   

Sem apresentação de trabalho 0   
Subtotal:   

Quanto a vinculação com projetos cadastrados na UFJ:   
O trabalho apresentado é (sub)produto direto de 

projeto de pesquisa, ensino ou extensão, devidamente 
cadastrados no SIGAA 

5  
 

O trabalho apresentado é um produto isolado 3   
Sem apresentação de trabalho 0   

Subtotal:   
Quanto a periodicidade do evento:   

Evento anual 0   
Evento bianual 1   

Evento com periodicidade acima de 2 anos 2   
Subtotal:   

Quanto a edição do evento:   
Edição entre 01 a 03 0   
Edição entre 04 a 05 1   
Edição entre 06 a 10 3   
Edição entre 11 a 15 4   
Edição entre 16 a 20 5   
Edição entre 21 a 30 7   
Edição superior a 31 9   

Subtotal:   
Total de pontos adquiridos nos critérios de pontuação do evento:   

Pontuação da Participação 



Tabela de Pontuação do Evento Cálculo 
do 

Docente 

Cálculo 
da 

Unidade 
Critério Pontuação Quanto a natureza da participação: 

Professor Convidado 5   
Submissão de Trabalho 3   

Sem Apresentação de Trabalho 0   
Subtotal:   

Quanto a modalidade de participação:   
Apresentação oral como Conferencista na 

Abertura do Evento 10   

Apresentação oral como Preletor em 
Minicurso 7   

Apresentação oral em Conferência, Palestra,  
Sessão Especial ou Simpósio 5   

Apresentação oral em Sessão Coordenada,  
Mesa Redonda, ou Comunicação Oral 3   

Apresentação como Painelista 1   
Sem apresentação de trabalho 0   

Subtotal:   
Total de pontos adquiridos nos critérios de pontuação do 

evento: 
  

 


