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Programa de auxílio à participação em eventos nacionais 
 

A Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Federal de Santa Maria torna público o presente Edital para 
concessão de recursos financeiros para a participação de docentes em 
eventos nacionais. 
 
REQUISITOS DO SOLICITANTE 
 

O solicitante de ser docente efetivo do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas. 

Estão impedidos de concorrer os docentes afastados para capacitação ou 
treinamento (parcial ou total) para tratamentos de interesse ou LTS (saúde), LG 
(gestante) ou LA (adotante), pesquisadores sem vínculo empregatício com a UFSM. 
Também estão impedidos de concorrer os professores substitutos e visitantes. 
 
 
DOS RECURSOS 
 

Os recursos destinados a este Edital serão provenientes do orçamento da 
Comissão Setorial de Avaliação – CSA do CCSH de 2019. 

As despesas a serem custeadas poderão ser diárias nacionais, passagens 
aéreas nacionais e passagens rodoviárias nacionais, estabelecendo-se o limite 
máximo de 3,5 diárias por evento. 

Serão destinados até R$ 1.000,00 (um mil reais) por inscrito, sendo que a 
aprovação das despesas solicitadas na inscrição está condicionada à 
disponibilidade de recursos das rubricas destinadas à CSA. 
 
SELEÇÃO 
 

Serão selecionadas até 10 (dez) inscrições, contemplando apenas um 
evento por docente. 

Haverá uma lista de espera de 10 (dez) suplentes, caso exista disponibilidade 
de recursos financeiros. 

O repasse de recursos para atender a lista de suplentes dependerá de 
decisão dos membros da CSA. 
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CRONOGRAMA 
Atividade Prazos 

Publicação do Edital 26 de abril de 2019 
Inscrições 13 a 14 de maio de 2019 
Avaliação e seleção 20 de maio de 2019 
Divulgação do resultado preliminar 21 de maio de 2019 
Interposição de Recursos 22 de maio de 2019 
Divulgação do resultado final 24 de maio de 2019 

Prazo de execução financeira da viagem Até 30 de novembro de 2019 
Prestação de contas Imediatamente após a 

realização da viagem 
 
 
DA INSCRIÇÃO 
 
Local: Unidade de Apoio Pedagógico (UAP) do Centro de Ciências Sociais e 
Humanas da UFSM. Horário: 8:30 – 12:00 e 13:30-16:30 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

a) Ficha de inscrição, conforme anexo I. 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 
 

a) Os contemplados deverão apresentar, anexado ao formulário de solicitação 
de diárias e passagens, o comprovante de aceitação de trabalho no evento.  

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 

A UAP não será responsável pela conferência de documentos exigidos no 
ato da inscrição. 

A seleção será realizada pela Comissão Setorial de Avaliação do Centro de 
Ciências Sociais e Humanas, utilizando como critério o índice de participação na 
avaliação docente das disciplinas ministradas pelo professor no primeiro semestre 
de 2018, conforme exposto abaixo. 

O docente deve informar na ficha de inscrição todas as disciplinas 
ministradas no primeiro e segundo semestres de 2018, incluindo o número de 
matriculados e o número de respondentes da avaliação docente. 

O índice de participação será calculado pela divisão do número total de 
respondentes pelo número total de matriculados. 

Serão selecionados os dez inscritos com os maiores índices de participação 
na avaliação docente pelo discente do primeiro e segundo semestres de 2018. 

Caso seja necessário, será utilizado como critério de desempate o maior 
número absoluto de respondentes. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste 
Edital. 

Casos omissos serão decididos pela comissão. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO SOLICITANTE: 

 
a) Informar-se sobre os prazos limites para a execução orçamentária e 

encaminhar todas as solicitações necessárias (formulários, memorandos, 
etc.) em prazo hábil; 

b) Prestar contas, em prazo hábil, das despesas custeadas pela CSA, por 
meio de cartões de embarque, certificados de participação, etc.; 

c) Observar o conflito de despesas custeadas por outras subunidades. 
 
 

Santa Maria, 26 de abril de 2019. 
 
 
 

Ives Gallon 

Coordenador da Comissão Setorial de Avaliação do CCSH 
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ANEXO I 
 

EDITAL 02/2019 – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 

Nome:  

Lotação/Departamento:  

SIAPE:  

E-mail:  

Valor solicitado em diárias:  

Valor solicitado em passagens rodoviárias:  

Valor solicitado em passagens aéreas:  

 
 

Cód. Disciplina Nome da disciplina Número de 
matriculados 

Número de 
respondentes da 

avaliação 
docente 01/2018 

e 02/2018 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
 

Declaro conhecer as informações constantes do Edital 02/2019 da Comissão Setorial de Avaliação 
do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria e concordo com as 
normas para concessão dos recursos da referida Comissão. 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do solicitante 

Carimbo ou nome completo e SIAPE 

 


