
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE CIENCIAS DA ADMINISTRAc;AO E SOCIOECONOMICAS - ESAG

DIRE<;AO DE PESQUISA E POS-GRADUA<;AO
ANOSII'i1

UDESC

EDITALPRODIP NQ02/2015

o Diretor Geral do Centro de Ciencias da
Administra~ao e Socioeconomicas
ESAG/UDESC, com base na Resolu~ao nQ
371/2005 - CONSUNI, objetivando chamadas
para 2015 do Programa de Apoio a Divulga~ao
da PTodu~ao Intelectual PRODIP para
participa~ao em eventos nacionais, sob
supervisao da Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-
Gradua~ao-PROPPG, baixa 0 presente Edital.

1 FINALIDADE EOBJETIVO

1.1 0 Programa de Apoio para participa~ao em eventos nacionais visa fomentar a difusao
da produ<;ao intelectual de carater cientffico, tecnol6gico, cultural, esportivo e artfstico
da UDESC e propiciar a aquisi~ao de conhecimentos especfficos imprescindfveis ao
desenvolvimento da pesquisa.

1.2 0 PRODIP tern por finalidade apoiar os pedidos de auxflio para apresentac;ao, em
territ6rio brasileiro, de trabalhos completos (artigo cientffico, caso para ensino e relato
tecnol6gico, de natureza cientffica, tecnol6gica, artfstica, cultural e esportiva) de
docentes, pesquisadores efetivos, em eventos cientfficos como congressos e similares.

2 PUBLICOALVO

2.1 Docentes pesquisadores efetivos da UDESC ESAG, com trabalhos completos de
natureza cientffica, tecnol6gica, artfstica, cultural e esportiva, aprovados para
apresentac;ao em eventos realizados no Brasil.

3 DOS RECURSOS

3.1 0 valor dos recursos financeiros para custear passagens, diarias e taxas de inscric;ao,
alocados para 0 Programa de Apoio a Divulgac;ao da Produc;ao Intelectual - PRODIP
para 0 ana de 2015 sera de R.$. 50.000 (cinquenta mil reais), distribufdos conforme
pedidos aprovados nas instancias do Centro, de acordo com 0 prazo estabelecido neste
Edital.
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4 DA INSCRI~AO E DOS PRAZOS

4.1 As inscri~6es para pedidos de auxflio financeiro deverao ser protocoladas e
encaminhadas a Dire~ao de Pesquisa e P6s Gradua~ao do Centro de Ciencias da
Administrac;ao e Socioecon6micas - ESAG - 30 (trinta) dias antes do prazo final da
inscri~ao no Evento, nos term os deste Edital.

4.2 A Dire~ao de Pesquisa e P6s-Graduac;ao e a Direc;ao Administrativa da ESAG nao se
responsabilizarao pela perda de prazo de pagamento da inscri~ao no evento em caso
do professor solicitante nao efetuar seu {ledido dentro do perfodo estipulado no item
4.1 e, consequentemente, gerando a falta de tempo habil para 0 tramite da
documentac;ao no Centro e junto a Reitoria da UDESC.

5 DOCUMENTOS PARA INSCRI~AO

5.1 A solicita~ao de; recursos ao PRODIP devera ser acompanhada da seguinte
documentac;ao:

a) Offcio a Dire~ao de Pesquisa e P6s-Gradua~ao com a solicita~ao;

b) Ficha de in_scric;aono PRODIP devidamente preenchida e assinada (Anexo I);

c) C6pia da ficha de inscri~ao no evento;

d) C6pia do aceite do trabalho, convite ou similar;

e) C6pia do trabalho, na forma publidvel, se for 0 caso;

t) C6pia do folheto ou web site de divulga~ao do evento e programac;ao preliminar;

g) Plano de reposi~ao de aula(s) da gradua~ao e da p6s-gradua~ao caso sejam

afetadas durante 0 perfodo de viagem do professor ao evento, com anuencia do

Chefe do Departamento e/ou do Coordenador do Curso de P6s-Gradua~ao;

h) Identifica~ao de apoio parcial, em carater complementar, da CAPES, CNPq,

FAPESC, FINEP ou outra agencia de fomento, se for 0 caso;

i) Comprovante de inscri~ao do trabalho no evento como docente da UDESC, na

forma de primeiro vinculo institucional;

j) Curriculo Lattes atualizado, referente aos ultimos tres anos (2012, 2013 e

2014);
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5.2 0 candidato so tera seu pedido analisado mediante a apresenta~ao da documenta~ao
completa exigida no item S.l, sendo que os formularios encaminhados indevidamente
preenchidos ou entregues fora de prazo serao devolvidos.

5.3 A data limite para entrega ao PRODIP da carta de aceita~ao do trabalho sera a data de
confirma~ao da emissao das passagens.

5.4 A ficha de inscri~ao no PRODIP (Anexo I) cleve ser preenchida integralmente e assinada
pelo Professor, com aten~ao para 0 campo de identifica~ao do valor da inscri~ao.

6 PROCESSO DE SELE«;:AO E CRITERIOS DE CONCESSAO

6.1 A concessao de auxflio para 0 PRODIP sera aprovada pelo Departamento ao qual 0

Professor esta vinculado e pela Comissao de Pesquisa e Pos-Gradua~ao, sendo
homologada pelo Conselho de Centro do Centro Ciencias da Administra~ao e
Socioeconomicas - ESAG- da UDESC.

6.2 Os eventos em territorio nacional para os quais 0 candidato se inscrever serao aqueles
apoiados por Asso.cia~6es Cientfficas e/ou Organiza~6es relacionadas a area de atua~ao
do pleiteante, relacionados no Sistema QUALlS / Capes da area.

6.3 Nos processos de sele~ao do PRODIP serao priorizadas as solicita~6es de auxflios que
contenham apoio financeiro parcial.

6.4 0 numero de solicita~6es atendidas ficara limitado aos recurs os previstos no
or~amento do Centro de Ciencias da Administra~ao e Socio-Economicas - ESAG.

6.5 0 merito do trabalho nao sera considerado como criterio de concessao do apoio do
PRODIP, levando-se em considera~ao a sua avalia~ao quando do aceite de trabalho por
comissao cientffica do evento.

7 DISPOSI«;:OES FINAlS

7.1 Em caso de coauto ria, somente urn dos participantes podera pleitear 0 auxflio.

7.2 0 docente outorgado com auxflio do PRODIP tera 0 maximo de 30 dias ap6s 0 retorno,
para apresenta~ao do relatorio tecnico a Dire~ao de Pesquisa e P6s-Gradua~ao e
entrega de c6pia do trabalho publicado em anais, impresso ou em meio eletronico.
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7.3 0 docente tenl prazo maximo de cinco dias uteis para apresentar a relat6rio de viagem
ao Setor de Diarias/Financeiro do Centro de Ciencias da Administrac;:ao e
Socioeconomicas- ESAG.

7.4 A nao apresentac;:ao dos relat6rios descritos nos itens 7.2 e 7.3 inviabilizara nova
solicitac;:ao de auxflio ao PRODIP.

7.5 Os casas omissos serao resolvidos pela Comissao de Pes qui sa e P6s-Graduac;:ao e pel a
Conselho de Centro da ESAG/UDESC. 'l.

Florian6polis, 13 de fevereiro de 2015. n
I

4/5

ESAG I UDESC
Av. Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Fiorianopoiis / SC- CEP88035-001

Fone: (48) 3321-8220 - www.esag.udesc.br/pesquisa

http://www.esag.udesc.br/pesquisa


UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE CIENCIAS DA ADMINISTRA<:AO E SOCIOECONOMICAS - ESAG

DIRE<:AO DE PESQUISA E POS-GRADUA<:AOUDESC

PROGRAMA DE APOIO A DIVULGA<;AO DA PRODU<;AO INTELECTUAL - PRODIP
FICHA DE INSCRI<;AO (ANEXO I)

Candidato (a):

Departamento:

Local do evento:
,,_

Perfodo do evento:

Nome do evento:

Associa~ao cientffica
promotora:

Tftulo(s) do(s) trabalhd(s)
aceito(s):

Valor da Inscric;ao: R$

Necessidade de diarias? CJSIM CJ NAG

-
Necessidade de Pagamento

CJSIM CJNAGAntedpado?

Necessidade de passagens? CJSIM CJ NAG

Apoio financeiro concedido por
CJSIM CJ NAG

agenda de fomento:
Nome da Agencia:

Florianopolis, de de 2015.

Nome: _

Assinatura: _
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