
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

CHAMADA INTERNA N° 29/2018 – PROPGPEC 

PROGRAMA DE APOIO AO FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE ARTE E 

CULTURAS DO CPII  

 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

torna públicos, nos termos da presente Chamada Interna, as normas e os procedimentos necessários 

para a concessão de Taxa de Bancada, destinada aos Docentes responsáveis pelos projetos 

pertencentes aos Núcleos de Arte e Culturas dos diferentes Campi do Colégio Pedro II.  

 

1. DOS OBJETIVOS  
1.1. Esta Chamada tem por objetivo fortalecer os Núcleos de Arte e Culturas existentes e 

fomentar a criação de outros projetos artísticos e culturais, por meio da concessão de apoio 

financeiro, na modalidade Taxa de Bancada, aos docentes responsáveis por projetos 

artísticos e culturais.  

 

2. DO APOIO FINANCEIRO 

2.1. Esta Chamada disponibiliza 30 (trinta) bolsas, com valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

serem pagas em 2 quotas de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).  

2.2. Cada projeto receberá apenas uma Taxa de Bancada, ainda que possua dois docentes 

responsáveis. 

2.3. Os (As) docentes responsáveis por projetos vinculados aos Núcleos de Arte e Culturas 

receberão suas respectivas Taxas de Bancada por meio de depósito em conta corrente. 

2.4. O apoio financeiro deverá ser aplicado integralmente no projeto pertencente ao Núcleo de 

Arte e Culturas, observando-se os itens financiáveis descritos no Item 3. 

2.5. A aquisição de itens não financiáveis (observar o manual onde consta a lista desses itens) 

implicará na necessidade de devolução dos recursos utilizados nessa aquisição, via GRU, na 

prestação de contas final. 

2.6. O cancelamento sem justificativa do projeto implicará na necessidade de devolução dos 

recursos não utilizados e a prestação de contas final deverá ser realizada imediatamente. 

2.7. O cancelamento da concessão do apoio financeiro será realizado por descumprimento sem 

justificativa das obrigações determinadas por esta Chamada ou quando ocorrer algum fato 

cuja gravidade justifique tal procedimento, sem prejuízo de outras providências cabíveis; ou, 

ainda, quando solicitado pelo docente responsável, que, nesse caso, deverá apresentar 

justificativa para tal.  

 

3. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

3.1. A Taxa de Bancada recebida pelo docente responsável pelo projeto poderá ser utilizada em:  

a) serviços gráficos em geral; 

b) material de consumo e de insumos para pesquisa; 

c) serviços de terceiros, pessoa jurídica, estritamente vinculados às finalidades do projeto;  

d) tradução de textos e artigos feitos por pessoa jurídica, com a finalidade de publicação 

internacional; 

e) taxa de inscrição em eventos artísticos, culturais e acadêmico-científico; 



 

 

4. DOS REQUISITOS  

4.1. São requisitos dos docentes responsáveis por projetos artísticos e culturais:  

a) ser docente efetivo do Colégio Pedro II, com regime de 40 horas ou 40 horas com dedicação 

exclusiva, com regência de turma; 

b) possuir, no mínimo, título de especialista e três anos de atuação no Colégio Pedro II; 

c) possuir Currículo Lattes (CNPq) atualizado nos últimos 12 meses; 

d) ser integrante de um Núcleo de Arte e Culturas, cadastrado na PROPGPEC, com a portaria 

emitida pela Reitoria; 

e) dispor de carga horária no Plano de Trabalho Docente para dedicar-se às atividades do 

projeto; 

f) não ser ocupante de cargo de gestão; 

g) não apresentar pendências junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura. 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES 

5.1. São responsabilidades dos docentes contemplados:  

a) coordenar e planejar a produção artística, cultural e acadêmica do projeto; 

b) acompanhar o desenvolvimento dos discentes bolsistas e/ou voluntários do projeto; 

c) utilizar os recursos da Taxa de Bancada de acordo com o item 3 desta Chamada, em 

atividades relacionadas ao projeto;  

d) participar de reuniões convocadas pela Instituição, assim como de eventos para os quais 

forem convidados; 

e) apresentar, em até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado da seleção, o comprovante 

de titularidade de conta corrente, em qualquer agência do Banco do Brasil, para receber os 

recursos da Taxa de Bancada; 

f) a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura emite para todos os 

contemplados, uma carta de apresentação solicitando ao gerente do banco a abertura de conta 

sem tarifas, tendo em vista o objetivo da mesma, conforme Resolução nº 3.919/2010 do 

Banco Central do Brasil; 

g) solucionar eventuais problemas na conta corrente que impossibilitem o regular depósito das 

bolsas no prazo de 30(trinta) dias, contados a partir do dia em que a Diretoria de Culturas 

enviar e-mail comunicando o não pagamento da parcela; 

h) manter sob sua guarda, de forma adequada, os documentos comprobatórios das despesas 

(notas fiscais e outros) executadas, para prestação de contas à PROPGPEC durante o período 

de vigência dessa Chamada; 

i) apresentar relatório da produção artística, cultural e acadêmica do projeto que coordena, 

sempre que requisitado; 

j) comunicar à Diretoria de Culturas quaisquer dificuldade acerca do gerenciamento do projeto; 

k) enviar à Diretoria de Culturas as referências dos artigos publicados em periódicos e das 

apresentações em eventos artísticos, acadêmicos e culturais, decorrentes da produção do 

projeto; 

l) fazer referência à condição de membro do Núcleo de Arte e Culturas do Colégio Pedro II 

nas publicações e  trabalhos apresentados; 

m) participar e apresentar produção acadêmica, artística e/ou cultural, nas diferentes 

modalidades da Mostra de Iniciação Artística e Cultural do Colégio Pedro II – IV MIAC; 

n) realizar prestação de contas mensal e final conforme Anexos IV e V; 

o) devolver ao Colégio Pedro II, através de GRU, ao final da vigência desta chamada, valores 

financeiros não utilizados, os quais devem compor a prestação de contas do projeto; 

p) apresentar relatório final da produção artística, cultural e acadêmica do projeto; 

q) prestar os esclarecimentos solicitados pelo Colégio Pedro II e órgãos de controle. 

 



 

5.2. Aos membros de cada projeto compete: 

a) responder pela produção científica, artística e cultural do coletivo; 

b) participar das reuniões convocadas pelo docente responsável e pela Instituição; 

c) participar de ações e eventos para os quais forem convidados. 

d) fazer referência à condição de membro do Projeto Artístico e Cultural do Colégio Pedro II 

nas publicações e trabalhos apresentados. 

5.3. O descumprimento do disposto no item 5.1 inviabilizará a participação do(a) docente 

responsável pelo projeto nas próximas Chamadas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura.  

 

6. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

6.1.O (A) docente interessado em concorrer ao apoio financeiro ofertado pela presente Chamada 

deverá encaminhar à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, via 

Protocolo Geral, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, no período definido no 

Cronograma desta Chamada, os seguintes documentos:  

a) Formulário de Solicitação de Proposta de Taxa de Bancada (Anexo I);  

b) Termo de Compromisso Docente para cada integrante do projeto (Anexo II); 

c) Cópia da folha de rosto do Currículo Lattes (CNPq), para cada integrante do projeto, 

atualizado nos últimos 12 (doze) meses; 

d) Cópia da portaria de criação dos Núcleo de Arte e Culturas. 

6.2. A falta de qualquer um dos documentos solicitados desclassificará o proposta. 

6.3. Cada docente poderá apresentar apenas uma proposta.  

6.4. É de responsabilidade do proponente o acompanhamento do cronograma desta Chamada, 

desde a inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. As solicitações de Taxa de Bancada serão avaliadas por uma Banca designada 

especificamente para este fim.  

7.2. Os projetos submetidos a esta Chamada deverão envolver a participação de estudantes da 

Educação Básica ou da Pós-Graduação e ter equipe composta por, pelo menos, três docentes; 

7.3. O projeto será avaliado de acordo com os seguintes critérios: 

a) relevância do tema do projeto para o nível de ensino ao qual se vincula – 0 a 10 pontos; 

b) clareza na definição das linhas de pesquisa – 0 a 10 pontos; 

c) articulação com a Educação Básica – 10 pontos por projeto de iniciação artística, já 

contemplado em Chamadas Internas da PROPGPEC, vinculado a esta proposta; 

d) número de Departamentos envolvidos – 3 pontos para propostas Departamentais, 6 pontos 

para propostas de dois ou três Departamentos e 9 pontos para propostas de quatro ou mais 

Departamentos; 

e) número de Campi envolvidos – 3 pontos para propostas locais e 6 pontos para propostas 

intercampi; 

7.4. A pontuação final do projeto será obtida pelo somatório dos pontos obtidos no item 7.3. 

7.5. Os projetos serão classificados em ordem decrescente de pontuação. 

7.6.  Em caso de empate, serão priorizados os projetos que estejam em funcionamento há mais 

tempo na Instituição; a proposta com o maior número de projetos de iniciação artística 

aprovados em Chamadas Internas da PROPGPEC; persistindo o empate, prevalecerá o 

projeto com o maior número de Departamentos Pedagógicos envolvidos. 

 

8. DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

8.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o(a) docente responsável pelo projeto artístico e 

cultural poderá interpor recurso, conforme formulário constante no Anexo III, atendido o 

prazo previsto no cronograma desta chamada. 



 

8.2. Durante o período do recurso, o (a) docente responsável terá acesso ao processo 

administrativo referente ao projeto submetido a esta Chamada Interna.  

8.3. O formulário de recurso deverá ser entregue no Protocolo Geral, no período definido no 

Cronograma desta Chamada, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

9. CALENDÁRIO  

9.1. A Chamada atenderá ao seguinte cronograma: 

Atividade Período 

Lançamento da Chamada  21/06/2018 

Submissão de propostas  21/06/2018 a 06/07/2018 

Análise das propostas         07/07/2018 a 10/07/2018 

Divulgação preliminar do resultado dos Projetos 

contemplados  
11/07/2018 

Interposição de recursos   12/07/2018 e 13/07/2018  

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final  16/07/2018 

Período de concessão das Taxas de Bancada 08/2018 a 02/2018 

Entrega do Relatório Final e Prestação de Contas Final 15/03/2018 

 

 

10. RELATÓRIO FINAL 

10.1. O relatório final deverá ser encaminhado à Diretoria de Culturas, adotando o modelo 

disponível no Anexo VII.   

10.2. Ao relatório final deverá ser anexado todo o material de divulgação, bem como fotos e 

imagens das atividades desenvolvidas em CD/DVD, além de cópia integral dos artigos, 

publicações ou produções científicas. 

10.3. No relatório final deverão constar, com detalhamento, a avaliação geral do projeto, o registro 

das dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades, além das estratégias 

utilizadas para a solução dos problemas. 

10.4. O não envio do relatório constituirá situação de inadimplência junto à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura e impedirá a concessão de apoio a novos projetos 

dos membros do Núcleo de Arte e Culturas. 

 

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
11.1. O (A) Docente responsável pelo projeto contemplado do Núcleo de Arte e Culturas deverá 

fazer a prestação de contas mensalmente, até o dia 10 (dez), seguindo o Modelo constante 

no Anexo IV. 

11.2. O (A) Docente responsável pelo projeto contemplado do Núcleo de Arte e Culturas deverá 

fazer a prestação de contas final obedecendo o prazo máximo fixado no Cronograma desta 

Chamada, seguindo os Modelos constantes nos Anexos V e VI. 

11.3. Os documentos necessários à composição da prestação de contas estão especificados nos 

Anexos IV, V e VI dessa Chamada Interna. 

 

 



 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

12.1. A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta 

Chamada, das quais o proponente (coordenador do Núcleo de Arte e Cultura) não poderá 

alegar desconhecimento. 

12.2. A qualquer tempo, esta Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por 

motivo de interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer 

natureza. 

12.3. Na hipótese de desistência ou cancelamento da Bolsa de Pesquisa, a PROPGPEC poderá 

convocar novo Núcleo, atendendo a ordem de classificação. 

12.4. As informações fornecidas nos Anexos e o seu correto preenchimento são de 

responsabilidade do proponente (coordenador do Núcleo de Arte e Cultura). 

12.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura.  

12.6. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Culturas presencialmente ou 

pelo telefone 3891-0060 ou pelo e-mail dcult@cp2.g12.br. 

 

 

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2018. 

 

MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

 

mailto:dcult@cp2.g12.br
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE TAXA DE BANCADA 
(Chamada Interna n° 29/2018-PROPGPEC - Programa de Apoio ao Fortalecimento dos Núcleos de Arte e Cultura) 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto  

 

  

Link do Projeto no Diretório de Grupos do CNPq, quando 

houver 

Mês e ano de criação do 

Projeto 

  

 

Núcleo de Arte e Cultura ao qual Pertence 

 

Departamento(s) envolvidos Campus/Campi 

  

 

Objetivos 

 

 

 



 

Linhas de Pesquisa 

1.   

2.   

3.   

 

Palavras-chave 

 

 

Área de Conhecimento Subárea de Conhecimento 

  

 

II. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$) 

Para a execução do objeto do presente Plano de Aplicação solicito ao Colégio Pedro II o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para atender despesas de custeio, que será aplicado da 

seguinte forma: 

Especificação das Despesas Total 

Material de Consumo    

Serviços de Terceiros – Pessoa Física   

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   

Total custeio  R$ 0,00 

III. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES 

Docente Responsável pelo Projeto Titulação 

  

   

SIAPE Campus  Departamento  Regime de Trabalho 

    

 

Telefones E-mail 

  



 

 

CPF Banco Agência Conta Corrente 

    

 

Integrantes 

 Nome SIAPE CPF Titulação Departamento 
Campus 

Lotação 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

IV. ATIVIDADES DO PROJETO 

Ações em Execução, originadas no Projeto ou a ele incorporadas  

Linhas de Pesquisa Ações Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO 

Vínculos com atividades de Extensão  

 

 

 

 

Vínculos com atividades de Ensino  

 

 

 

 

VI. ANUÊNCIAS 

Coordenadores Gerais dos Departamentos Pedagógicos Envolvidos (parecer e assinatura)  

 

 

 

 

 

Diretor Geral do Campus onde serão realizadas as atividades (parecer e assinatura) 

 

 

 

 

Integrantes (assinaturas) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 



 

VII. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Assumo o compromisso de atender às exigências da presente Chamada Interna, 

respeitando os prazos estabelecidos e não comprometendo as minhas atribuições prévias, em 

função do desenvolvimento das atividades do Projeto de Arte e Cultura. 

Rio de Janeiro, ...... de .................................... de 2018. 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO DOCENTE 
(Chamada Interna nº 29/2018 – PROPGPEC – Apoio ao Fortalecimento de Núcleos de Arte e Culturas)  

 

Declaro para fins de comprovação perante a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, que eu,  

__________________________________________ 

________________________________________________, matrícula SIAPE nº 

________________,  CPF ___________________, do Departamento de 

____________________________lotado(a) no Campus 

_________________________________________, me comprometo a compor a equipe do 

Núcleo de Arte e Cultura ________________________________________________, sob  a 

coordenação  do(a) Docente 

____________________________________________________________ e cumprir todas as 

exigências e responsabilidades previstas na presente Chamada. Informo ainda que a carga horária 

destinada às atividades deste Núcleo não compromete a execução do meu Plano de Trabalho 

Docente (PTD).  

 

Rio de Janeiro, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

Assinatura 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
(Chamada Interna n°29/2018-PROPGPEC - Apoio ao Fortalecimento de Núcleos de Arte e Culturas) 

 

À Banca Julgadora da Chamada Interna nº 29/2018 – PROPGPEC 

Nome do(a) Proponente: 

_______________________________________________________________________ 

Nº de inscrição: 

_____________________________________________________________________________ 

Justificativa do(a) Proponente – Razões da solicitação do recurso: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Rio de Janeiro____/____/2018 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                    Assinatura do(a) Docente responsável
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 

(Chamada Interna nº 29/2018 – PROPGPEC – Apoio ao Fortalecimento de Núcleos de Arte e Culturas)  

 

Mês: __________/2018 

                                                  

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto 

 

Núcleo de Arte e Culturas ao qual pertence 

 

Docente Responsável Titulação 

  

  SIAPE Campus  Departamento  Regime de Trabalho 

    

Telefones E-mail 

  

CPF Banco Agência Conta Corrente 

    

 

 

 

 

 

 



 

II. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL 

Data Descrição do Item Valor Localização do Item 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Total =  

 

Saldo do Mês Anterior = 

Saldo do Mês Atual =  

Nota: Anexar os documentos relacionados na tabela acima e o extrato comprobatório 

da movimentação financeira. 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINAL 
(Chamada Interna nº 29/2018 – PROPGPEC – Apoio ao Fortalecimento de Núcleos de Arte e Culturas)  

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome 

 

Responsável pelo Projeto Titulação 

  

SIAPE Campus Departamento Regime de Trabalho 

    

Telefones E-mail 

  

CPF Banco Agência Conta Corrente 

    

 

 

Período de utilização dos recursos De ____ /____/ _____ a ____/ _____/ _______ 

Movimentação Financeira 

Categoria Valor Recebido Valor Utilizado Saldo 

Custeio    



 

DECLARAÇÃO DO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE ARTE E CULTURA 

                 Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com as normas pertinentes à Chamada 

Interna n° 29/2018-PROPGPEC, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de 

contas. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ______________ de 20_____ 

                                                                                       Assinatura 
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ANEXO VI 

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (BENS E SERVIÇOS) 
(Chamada Interna nº 29/2018 – PROPGPEC – Apoio ao Fortalecimento de Núcleos de Arte e Culturas)  

IV. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome do Projeto  

 

Núcleo de Arte e Culturas ao qual pertence 

 

Docente responsável pelo projeto Titulação 

  

SIAPE Campus  Departamento  Regime de Trabalho 

    

Telefones E-mail 

  

CPF Banco Agência Conta Corrente 

    

 

Item Data 

pagamento 

Nº Fatura / NF / 

Recibo 

CNPJ Descrição do Bem ou Serviço Valor 

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL  

 



 

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com as normas pertinentes à 

Chamada Interna nº 29/2018-PROPGPEC, responsabilizando-me pelas informações contidas 

nesta prestação de contas. 

Rio de Janeiro, _____ de ______________ de 2018 

 

                                                                                                 Assinatura
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RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES 

(Chamada Interna nº 29/2018 – PROPGPEC – Apoio ao Fortalecimento de Núcleos de Arte e Culturas)  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: 
 

Professor (a) 

Responsável: 
 

Outros integrantes do 

projeto (professores e/ou 

técnicos 

administrativos): 

 

Campus: 
 

 

ATIVIDADES 

Atividades realizadas no desenvolvimento do Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividades apresentadas em eventos artísticos, culturais e congêneres (internos ou 

externos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES PARA A PRÓXIMA CHAMADA INTERNA DE APOIO AOS 

NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ....... de ................................. de 2018 

 

 

 

 

Assinatura do professor Responsável 

                                               Matrícula SIAPE: 


