
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

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

 

CHAMADA INTERNA N° 06/2017 - PROPGPEC 

PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS ACADEMICOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

 

  A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos termos da 

presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários, para a concessão de apoio à realização de 

Eventos Acadêmicos Técnico-científicos no ano letivo de 2017. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 A presente Chamada tem por objetivo apoiar a realização de eventos acadêmicos técnico-científicos 
promovidos pelos Departamentos Pedagógicos, Núcleos de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação do 
Colégio Pedro II que ocorrerão no ano de 2017. 

 
2. DOS EVENTOS 

2.1 Os eventos apoiados pela presente Chamada serão realizados na forma de palestras, fóruns, ciclo de 
debates, simpósios, jornadas, seminários, congressos e outras modalidades congêneres. 

2.2 O apoio será dado a eventos de, no máximo, 200 participantes. 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1 As propostas aprovadas serão financiadas com recursos próprios do Colégio Pedro II. 

3.2 A aquisição de material aprovado em cada projeto ficará a cargo do Colégio Pedro II, não havendo a 
disponibilidade de nenhuma quantia em espécie ou reembolso por itens comprados pelo proponente. 

 
4. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

4.1 Poderão ser apoiadas nos eventos as seguintes despesas: 

a) cartazes A3;  
b) banners de 0,90mx1,20m;  
c) certificados de participação no padrão da PROPGPEC, somente para a comissão organizadora e 

palestrantes;  
d) crachás impressos em preto e branco, para participantes externos;  
e) pastas;  
f) canetas;  
g) blocos; 
h) folders, impressos em preto e branco; 

4.2 As quantidades máximas fornecidas de pastas, canetas, blocos e folders serão a quantidade total de 

participantes do evento, não podendo exceder a 200 (duzentos). 

4.3 Os certificados da Comissão Organizadora e dos Palestrantes serão impressos pela PROPGPEC e o dos 

alunos e demais participantes serão enviados por e-mail. 

4.4 Os crachás da Comissão Organizadora e dos Palestrantes/convidados serão impressos pela PROPGPEC, os 

alunos serão identificados pelo uniforme e os servidores pelo crachá de identificação funcional.  

4.5 Não serão permitidas despesas com: 

a) ornamentações, coquetéis, jantares, coffee break e manifestações artísticas de qualquer natureza;  

b) obras civis, instalações e mobiliários;  

c) serviço de remessa de correspondência;  

d) aluguel de sites;  



 

e) pagamentos de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer 

outras vantagens para pessoal de instituições públicas federal, estadual ou municipal; 

f) pagamento de taxas de administração ou gestão a qualquer título;  

g) pagamento de combustível para veículo particular;  

h) transporte para público alvo e organizadores do evento; 

i) pagamento de material permanente; 

j) filmagem e fotos. 

4.6 Todos os itens de despesa solicitados deverão ser detalhados e justificados, tendo em vista a coerência 

com as atividades propostas. 

 

5. DOS PROPONENTES 

5.1 Poderá submeter propostas de realização de eventos acadêmicos técnico-científicos, os servidores do 
Colégio Pedro II, doravante denominado(a) Proponente, que atenda aos seguintes pré-requisitos: 

a) ser servidor efetivo do Colégio Pedro II, com titulação mínima de especialista; 

b) possuir Currículo Lattes (CNPq) atualizado nos últimos doze meses; 

c) não apresentar pendências em relação à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

 
6. DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

6.1 As propostas deverão ser entregues no Protocolo Geral, das 9h às 17h, no período definido no 
cronograma desta Chamada. 

6.2 Não serão aceitas, em hipótese alguma, propostas apresentadas em formatos diferentes do modelo 
contido no Anexo I. 

6.3 Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite 
para submissão, esta será considerada substituta da anterior. 

6.4 É de responsabilidade do Proponente do evento acadêmico técnico-científico o acompanhamento do 
cronograma desta Chamada, desde a inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

6.5 No ato de inscrição o proponente deverá entregar:  
a) o projeto no formulário específico do Anexo I; 

b) o histórico das edições anteriores, quando houver (Anexo II); 

c) cópia da folha de rosto do Currículo Lattes, com data de atualização inferior a doze meses. 

6.6 O preenchimento dos Anexos I e II deverá ser feito por meio do link: https://goo.gl/J4kNt21.Após o 

preenchimento, o proponente deverá imprimir o arquivo gerado para anexar ao processo. 

6.7 Até trinta dias antes da realização do evento, o proponente deverá encaminhar à Diretoria de Pesquisa: 

a) a arte-final do material de divulgação do evento, incluindo cartazes e banners, em formato PDF ou JPEG; 

b) relação contendo os nomes dos palestrantes para os quais serão emitidos certificados; 

6.8 A relação nominal de integrantes da Comissão Organizadora e dos palestrantes não poderá ser ampliada, 
podendo apenas haver substituição de participantes. 

6.9 Não será permitida a inscrição de uma mesma proposta de evento em mais de uma Chamada Interna da 
PROPGPEC. 

6.10 Não serão contemplados eventos que contenham a mesma temática, em um mesmo período, no mesmo 
Campus. 

 

7. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

7.1 As propostas serão analisadas por uma Comissão nomeada especificamente para este fim. 

7.2 As propostas deverão cumprir os seguintes pré-requisitos:  

                                                           
1 O formulário também pode ser acessado pelo link: 

https://www.cognitoforms.com/PROPGPEC/ChamadaInternaN062017PROPGPECApoioAEventosAcad%C3%AAmicosT

%C3%A9cnicoCient%C3%ADficos 

https://goo.gl/J4kNt2
https://www.cognitoforms.com/PROPGPEC/ChamadaInternaN062017PROPGPECApoioAEventosAcad%C3%AAmicosT%C3%A9cnicoCient%C3%ADficos
https://www.cognitoforms.com/PROPGPEC/ChamadaInternaN062017PROPGPECApoioAEventosAcad%C3%AAmicosT%C3%A9cnicoCient%C3%ADficos


 

a) estar, obrigatoriamente, vinculadas a Departamento(s) Pedagógico(s), Núcleo(s) de Pesquisa ou 

Programas de Pós-Graduação do Colégio Pedro II; 

b) ter aprovação prévia da(s) Chefia(s) do(s) Departamento(s), lideranças de pesquisa ou coordenação de 

programa de pós-graduação ao(à) qual está vinculado(a); 

c) ter a aprovação prévia do Diretor Geral do Campus no qual o evento será sediado, no que se refere à 

disponibilidade dos locais, datas e suporte logístico (pessoal de limpeza, segurança, provimento de 

internet, serviço de som com operador, sanitários, bebedouros, copos descartáveis e material de limpeza) 

no período de realização do eventos;  

d) indicar claramente o público alvo, a estimativa de participantes e os locais necessários para o 

desenvolvimento das atividades. 

7.3 É de responsabilidade do proponente o agendamento e reserva do espaço, junto ao setor competente do 
Campus onde será realizado o evento. 

7.4 O não atendimento aos pré-requisitos do item 7.2 excluirá a proposta desta Chamada. 

7.5 Os projetos que atenderem aos pré-requisitos apresentados no item 7.2 serão avaliados, com pontuação 
de 0 a 10, de acordo com os seguintes critérios: 

a) contribuição do evento para o(s) Departamento(s), Grupo(s) de Pesquisa ou Programa de Pós-Graduação;  

b) clareza de objetivos, demonstrando a pertinência dos mesmos para o público a que se destina; 

c) viabilidade orçamentária; 

d) compatibilidade do orçamento com o número de participantes;  

e) compatibilidade da infraestrutura solicitada com a disponibilizada pelo Colégio; 

f) adequação da proposta ao calendário escolar (semana de provas, conselho de classe, etc.). 

7.6 Os projetos serão classificados em ordem decrescente de pontos e serão contemplados até o limite 
orçamentário desta Chamada. 

7.7 Em caso de empate será selecionado o evento com maior número de edições, persistindo o empate, será 
selecionado o evento de cunho interdisciplinar. 

7.8 Os resultados desta Chamada serão divulgados na página eletrônica do Colégio Pedro II, de acordo com o 
Cronograma desta Chamada. 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1 Os resultados serão divulgados no site do Colégio Pedro II, conforme o Cronograma desta Chamada. 

8.2 Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com a 

entrega do formulário constante do Anexo V, devidamente preenchido, no Protocolo Geral da Reitoria, 

das 9h às 17h. 

8.3 Durante o período de recurso, o proponente terá acesso ao processo referente ao projeto submetido a 

esta Chamada. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 O material de divulgação e as publicações decorrentes do evento deverão, obrigatoriamente, incluir o 

brasão do Colégio Pedro II sem qualquer alteração em relação ao modelo original. 

9.2 Toda publicação e divulgação resultantes das atividades apoiadas por esta Chamada deverão citar, 

obrigatoriamente, o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio 

Pedro II. 

9.3 O proponente deverá encaminhar o Relatório Final (Anexo III) e os Formulários de Avaliações do Evento 

pelos Participantes (Anexo IV) à PROPGPEC, no prazo máximo de vinte dias após o término do evento, via 

Protocolo Geral ou do Campus. 

9.4 Deverão ser entregues, no mínimo, 50% dos Formulários de Avaliação do Evento pelos Participantes 

devidamente respondidos. 

 

 

 



 

10. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Lançamento da Chamada  03/05/2017 

Submissão de propostas  03/05 a 31/05/2017 

Análise das propostas  01/06 a 03/06/2017 

Divulgação das propostas aprovadas  05/06/2017 

Interposição de recursos para as propostas não habilitadas 06/06/2017 

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final  07/06/2017 

Período de realização dos eventos 15/06 a 15/12/2017 

 

11. DO RELATÓRIO FINAL 

11.1 No Relatório Final deverão constar, com detalhamento, todas as atividades desenvolvidas na fase de 
organização e realização do evento, além do registro de todas as ocorrências que afetaram, positiva ou 
negativamente, o seu desenvolvimento. 

11.2 Ao Relatório Final deverá ser anexado todo o material de divulgação impresso, bem como fotos e imagens 
do evento. 

11.3 O Relatório Final deverá ser encaminhado à Diretoria de Pesquisa até 20 (vinte) dias após o término do 
evento, contendo a avaliação sucinta dos resultados alcançados, conforme modelo disponível no Anexo III 
e assinado pelo proponente. 

11.4 O não envio do Relatório Final constituirá situação de inadimplência e impedirá a concessão de novos 
apoios ao(s) proponentes. 

 
12. DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO  

12.1 A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada por ocorrência de fato cuja gravidade o justifique, 
ou ainda, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Chamada, sem prejuízo de outras 
providências cabíveis. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

13.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente Chamada até o segundo dia útil anterior ao 
prazo final estabelecido para recebimento das inscrições. Não terão efeito de recurso as impugnações 
feitas por aqueles que em tendo aceitado sem objeção, venham apontar, posteriormente ao julgamento, 
eventuais falhas ou imperfeições. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1 A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada, das 
quais o proponente não poderá alegar desconhecimento. 

14.2 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 à indenização de qualquer natureza. 

14.3 Os apoios aos eventos poderão ser suspensos a qualquer tempo, caso ocorram restrições orçamentárias. 

14.4 As informações fornecidas nos anexos e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do 
Proponente. 

14.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 
e Cultura. 

14.6 Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pesquisa presencialmente ou pelo telefone 
3891-0041 ou pelo e-mail pesquisa@cp2.g12.br. 

 

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017. 

 
MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

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

mailto:pesquisa@cp2.g12.br


 

 
 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO I  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(Chamada Interna n° 06/2017 – PROPGPEC - Apoio a Eventos Acadêmicos Técnico-Científicos) 

 
I. DADOS DO EVENTO 

Título   

Palavras-chave     

Tipo do Evento 

                                           

Período De ___/____/___ a ___/___/___ das _____h ____min  às  _____h ____min 

Local  
Campus:   

Ambientes:  

Resumo para Agenda de Eventos 
(máximo quatro linhas) 

 

 
II. PROPONENTE 

Nome:  

Campus  SIAPE:  

Departamento:  Ingresso no CPII: /      / 

Link do Lattes:  Última atualização do Lattes: /      / 

E-mail:  Telefones:  

 
III. EQUIPE ORGANIZADORA 

SIAPE Nome Campus E-mail Telefones 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Justificativa: 
(até 10 linhas) 

 

Objetivos:  
(até 10 linhas) 

 

Público Alvo: 
(até 4 linhas) 

 

Estimativa de Público:  Carga horária total do evento:  

Formas de divulgação: 
 (até 5 linhas) 

 

 
IV. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

Data Horário Atividade Local 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
V. PARCERIAS E FINANCIAMENTO 

Existem instituições parceiras na organização do evento?  
             

Nome da Instituição:   

Forma de participação:  

Existe apoio de agência de fomento?   
             

Nome da Instituição:  

Recurso disponibilizado:  

 



 

VI. MATERIAL DE CONSUMO 

Quant. Discriminação Justificativa do quantitativo 

 Folder em preto e branco  

 Banner 0,90 x 1,20  

 Bloco A5  

 Cartaz A3  

 Certificado  

 Pasta  

 Caneta  

 Crachá (para participantes externos)  

 

VII. PARECER DO(A) DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS (em relação à disponibilidade de espaços e datas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII. PARECER DO(A) CHEFE DO DEPARTAMENTO (em relação ao mérito acadêmico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de 2017. 

                     

Assinatura do Proponente 



 

 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO II  

 HISTÓRICO DE EDIÇÕES ANTERIORES 

 (Chamada Interna n° 06/2017 – PROPGPEC - Apoio a Eventos Acadêmicos Técnico-Científicos) 

 

I. DADOS DO EVENTO (se houver) 

Título  
 
 

Histórico Resumido (proposta, objetivo geral e resultados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. EDIÇÕES ANTERIORES (SE HOUVER) 

Ano Tema 
Nº 

Participantes 
Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO III  

RELATÓRIO FINAL  

(Chamada Interna n° 06/2017 – PROPGPEC - Apoio a Eventos Acadêmicos Técnico-Científicos) 

 
I. DADOS DO EVENTO 

Título   

Tipo do Evento 

                                           

Período De ___/____/___ a ___/___/___ das _____h ____min  às  _____h ____min 

Local  
Campus:   

Ambientes:  

 

II. PROPONENTE 

Nome:  

Departamento:  Campus:   

E-mail:  Telefones:  

 
 

III. AVALIAÇÃO DA CHAMADA INTERNA (quanto aos prazos, clareza, formulários, itens financiáveis). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IV. AVALIAÇÃO GERAL DO EVENTO (alcance das expectativas e/ou outros aspectos relevantes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                         

Assinatura do Proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO EVENTO PELO PARTICIPANTE 

(Chamada Interna n° 06/2017 – PROPGPEC - Apoio a Eventos Acadêmicos Técnico-Científicos) 

 
Nome do Evento: _________________________________________________________________________ 

Data/Período de Realização do Evento: _______________________________________________________ 

Esta avaliação objetiva colher informações, sugestões e opiniões dos participantes no sentido de buscar, 

nos próximos eventos, as adequações necessárias às ações planejadas.  Não é necessário identificar-se. 

O(a) participante deverá avaliar os critérios listados na tabela abaixo, atribuindo a seguinte pontuação aos 

itens: 

Pontuação 

1 - Péssimo 2 - Ruim 3 - Regular 4 - Bom 5 - Excelente 

 

Critérios de avaliação Pontuação 

Acesso aos locais onde o evento foi realizado  

Qualidade das instalações  

Divulgação do evento  

Distribuição horária da programação do evento  

Organização do evento  

Qualidade do material recebido pelo participante  

Relevância das temáticas/conteúdos abordados pelas comunicações/palestras/pôster  

Desempenho dos comunicadores/palestrantes  

 

SUGESTÕES E CRÍTICAS: 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

(Chamada Interna n° 06/2017 – PROPGPEC - Apoio a Eventos Acadêmicos Técnico-Científicos) 

 

À Banca Julgadora da Chamada Interna nº 06/2017 - PROPGPEC 

Nome do Proponente: ___________________________________________________________________ 

Nº de inscrição: ________________________________________________________________________ 

Justificativa do Proponente – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro____/____/____ 

 

                                 ______________________________________________                      

Assinatura do Proponente 
 


