
 

CHAMADA PÚBLICA – ProPPExi nº 02/2022 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – ProPPExi 

do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, realiza chamada 

pública para seleção de propostas feitas pelas ligas acadêmicas para oferta de minicursos da XXI 

Jornada Científica do ITPAC. 

 

1. DO OBJETIVO 

 

A presente chamada tem o objetivo de selecionar projetos de minicursos para a XXI Jornada 

Científica do ITPAC, o mesmo trata-se da elaboração do projeto, oferta e condução do minicurso 

no período da XXI Jornada Científica.  

 

 

2. DOS REQUISITOS, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 

2.1. Para submeter a proposta de projeto do minicurso na XXI Jornada Científica do ITPAC, a 

liga acadêmica deve atender aos seguintes requisitos: 

✓ Estar regularmente cadastrada e adimplente com a coordenação de extensão; 

• Entende-se como adimplência as ligas que tiverem com relatórios parciais 

semestrais e relatórios final de ações de extensão em dias. 

✓ Ter disponibilidade de organizar e ministrar o minicurso proposto; 

2.2. As propostas deverão ter os seguintes itens: 

✓ Tema do minicurso; 

✓ Público alvo; 

✓ Estimativa de participantes; 

✓ Tempo de duração, com sugestão de horários; 

✓ Valor de inscrição; 

✓ Roteiro de desenvolvimento do minicurso, com as atividades; 

✓ Equipe de organização bem definida, com no máximo 10 ligantes. 

 

 

3. DOS DIREITOS E DEVERES  

 

3.1.  A ligas acadêmicas que tiverem projetos de minicursos selecionados, serão 

responsáveis pela organização, ministração dos conteúdos e práticas pertinentes ao minicurso, 

podendo ainda trazer convidados externos para auxiliar ou até conduzir as atividades. 

3.2. Os ligantes inscritos como equipe de organização (conforme item 2.2) terão direito a 

certificação de organização da XXI Jornada Científica do ITPAC com carga horária total referente 

ao período de duração do minicurso.  



 

3.3. As ligas acadêmicas contempladas nesse processo de chamada pública, serão 

responsáveis pelo controle financeiro e de frequência do minicurso, para posterior expedição 

de certificados aos participantes. 

3.4. Toda a diagramação da programação a serem divulgadas, serão realizadas pela ProPPExi 

de acordo com o previsto para a XXI Jornada Científica do ITPAC. 

 

4. DOS VALORES 

 

4.1. As ligas deverão sugerir o valor de inscrição para o minicurso conforme disposto acima 

no item 2.2 dessa chamada pública. 

4.2. Os valores arrecadados nas inscrições serão assim divididos: 50% (cinquenta porcento) 

para a Liga proponente e 50% (cinquenta porcento) destinados para a XXI Jornada Científica do 

ITPAC. 

4.3. Os valores das inscrições deverão ser pagos integralmente as ligas que forem ofertar os 

minicursos e posteriormente os valores referentes ao percentual da XXI Jornada Científica do 

ITPAC serão revertidos, conforme acordo que será realizado em momento futuro com as ligas 

que irão participar dos minicursos. 

 

5. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

 

As ligas deverão submeter as propostas de minicursos entre os dias 24 de agosto de 2022 a 09 

de setembro de 2022, pessoalmente na ProPPExi por um de seus diretores (de acordo com o 

horário de funcionamento do departamento).   

 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1. Serão selecionadas até 20 (vinte) propostas de minicursos, sendo que cada liga poderá 

apresentar mais de um projeto.  

6.2. Após o envio das propostas de minicursos a Equipe Organizadora da XXI Jornada 

Científica do ITPAC, juntamente com o coordenador do curso ao qual a liga está vinculada 

selecionará aquelas consideradas aptas e pertinentes.  

 

 

7. DO RESULTADO 

 

Os resultados serão divulgados no link < https://www.unitpac.com.br/sites/jornada-cientifica> 

até a data de 23 de setembro de 2022. 

 

 



 

8. CRONOGRAMA 

 

Publicação da Chamada Pública 12/07/2022 

Inscrições 24/08/2022 a 09/09/2022 

Avaliação das propostas 12 a 22/09/2022 

Resultados 23/09/2022 

 

 

 

Araguaína, 07 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

Profª. Mariana Matos Arantes 

Presidente da Comissão Organizadora da XXI Jornada Científica do ITPAC 


