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PROGRAMA DE AUXÍLIO CIENTÍFICO 

Normativa PROPPEXI-PESQUISA nº 01/2021   
Regulamenta o Programa de Auxílio Científico, para 
DOCENTES e DISCENTES do Centro Universitário 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos. 

 

PREÂMBULO 

A ProPPExi por intermédio da Coordenação de Pesquisa do Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos - UNITPAC no uso de suas atribuições legais, normatiza o programa 
de auxílio cientifico. 

 

DAS MODALIDADES 

Art. 1º O Programa de Auxílio cientifico contempla as seguintes modalidades:  

I. Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos; 
II. Auxilio ao pagamento de publicação em Revista Cientifica brasileira ou internacional; 

III. Auxílio ao serviço de tradução de texto: Português/Inglês; 
IV. Auxilio ao serviço de estatística aplicada.  

Parágrafo único. Objetiva incentivar e apoiar os docentes e discentes na apresentação de 
trabalhos em eventos, publicação e auxilio às publicações em língua inglesa como forma de 
contribuir para a difusão dos conhecimentos científicos produzidos no UNITPAC. 

 

DO AÚXLIO À APRESENTAÇÃO 

Art. 2º A solicitação de Auxílio à Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos deverá ser 
entregue em formulário específico (Anexo I) devidamente preenchido à Coordenação de 
Pesquisa/PROPPEXI e, anexados os seguintes documentos: Para docentes: 

I. Cópia física do resumo do trabalho ou artigo científico completo, que deve conter o 
título, autores, instituição de origem e apoio financeiro (UNITPAC).  

II. Cópia física da carta de aceite do trabalho;  
III. Planejamento de reposição de aulas nos dias que se ausentará das aulas, assinada pelo 

coordenador do curso;  
IV. Ser docente a mais de 6 meses na IES. 
V. Para discentes:  

VI. Cópia física do resumo do trabalho ou artigo científico completo, que deve conter o 
título, autores, instituição de origem e apoio financeiro (UNITPAC). Deve conter 
obrigatoriamente o nome do professor-orientador como co-autor ou orientador do 
trabalho.  

VII. Cópia física da carta de aceite do trabalho. 
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§ 1º Para discentes:  

I. Cópia física do resumo do trabalho ou artigo científico completo, que deve conter o 
título, autores, instituição de origem e apoio financeiro (UNITPAC). Deve conter 
obrigatoriamente o nome do professor-orientador como co-autor ou orientador do 
trabalho.  

II. Cópia física da carta de aceite do trabalho. 

Art 3º O docente e o discente contemplado com Auxílio à Apresentação de Trabalhos em 
Eventos Científicos deverá atribuir, em seu trabalho, crédito ao auxílio recebido da UNITPAC.  

Art. 4º O prazo para solicitação de Auxílio à Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos 
deverá ser de, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da data de início do evento, através da entrega, 
à Coordenação de Pesquisa, do formulário e da documentação exigida.  

Art. 5º A Coordenação de Pesquisa disponibiliza permanente 1 (uma) cota mensais no valor de 
R$ 1.300,00, cada cota, totalizando 12 cotas anuais e valores remanescentes em caso de não 
solicitação a modalidades de auxílio em concordância com o Art. 27, nunca ultrapassado o valor 
de R$ 2.600,00.  

§ 1º O auxílio contempla tanto docentes como discentes (regularmente matriculados), ou seja, 
tem caráter universal.  

§ 2º O valor do auxílio será via ressarcimento após a realização do evento, mediante aprovação 
da prestação de contas pela Coordenação de Pesquisa. 

 § 3º O referido ressarcimento será disponibilizado pelo Departamento de Contas a Pagar da IES, 
após encaminhamento da Coordenação de Pesquisa. 

Art. 6º Cada solicitante poderá ser contemplado com até 2 (duas) cotas do auxílio financeiro por 
ano para eventos, congressos e similares eventos. 

§ 1º Em caso de mais de 1 (um) autor no trabalho inscrito no evento, a instituição apoiará a 
participação de apenas 1 (um) solicitante. 

a) A escolha será mediante o parecer da comissão interna de pesquisa 

 § 2º Quando não houver múltiplas solicitações (eventos diferentes) no mesmo mês, poder-se-
á disponibilizar as cotas para o mesmo evento.  

Art. 7º Os itens financiáveis pelo Programa de Auxílio à Apresentação de Trabalhos em Eventos 
Científicos correspondem a: despesas com locomoção, tais como passagens aéreas e terrestres 
e serviços de transporte individual de passageiros, além de taxas de inscrição, despesas com 
hospedagem e alimentação (exceto bebidas alcoólicas).  

Art. 8º A prestação de contas deverá ser apresentada à Coordenação de Pesquisa até 5 (cinco) 
dias após o último dia de evento, por meio de entrega de cópia impressa de relatório específico 
(Anexo III) e dos comprovantes de: participação no evento e de apresentação trabalho científico, 
juntamente com os originais das despesas realizadas em razão da participação, observando-se 
o seguinte:  

I. A comprovação das despesas deverá ser efetuada por documentos fiscais hábeis, 
entendidos como tais: a. Notas fiscais; b. Cupons fiscais; c. Recibos somente para táxi; 
d. Bilhete de passagem rodoviária e/ou aérea; 

II. Os documentos não podem apresentar alterações em relação aos dados originais;  
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III. Os documentos deverão ser emitidos com as datas correspondentes ao período de 
participação no evento, considerando o período de deslocamento,  

IV. Cada documento fiscal apresentado deverá ter as despesas discriminadas. 
V. A prestação de contas deverá ser aprovada pelo Orientador que autorizou a participação 

(Anexo III);  
a) Não serão aceitas na prestação de contas despesas não enquadradas nos itens acima e 

despesas efetuadas com a elaboração dos trabalhos, tais como serviços gráficos, 
gravação de CDs, edições de imagens, bem como associação e anuidades pagas a 
sociedades científicas;  

Art. 9º O não atendimento ao previsto nos artigos 6º e 7º desta Instrução Normativa, 
impossibilitará o solicitante de ser contemplado em quaisquer normativas e editais de fomento 
geridos pela Instituição.  

Parágrafo único. A utilização do auxílio concedido estará condicionada à apresentação de 
trabalho e/ou publicação no evento científico para o qual o mesmo está sendo solicitado. 

 Art. 10. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e em última 
instância pela Comissão Interna de Pesquisa do UNITPAC. 

 

DO INCENTIVO A PUBLICAÇÃO EM REVISTAS E PERIÓDICOS CIENTÍFICOS, LIVROS E 
CAPITULOS DE LIVROS  

Art. 11. Podem solicitar docentes e discentes do UNITPAC. 

Art. 12. A solicitação deverá ser realizada pelo autor principal do artigo, do livro e capítulos de 
livro 

Art. 13. O artigo livro ou capítulo de livro submetido deverá contar com a participação 
obrigatória de, pelo menos, um docente do UNITPAC. 

Art. 14. O solicitante deverá realizar a entrega do pedido junto com a documentação específica 
(Anexo I)  pessoalmente na coordenação de pesquisa, ademais. 

I. Cópia do artigo em PDF contendo os conteúdos de identificação de autoria (autores e 
filiação), Introdução, Metodologia/Materiais e Métodos, Resultados, Discussão, 
Conclusão e Referências Bibliográficas.  

II. Comprovação de que o periódico, ao qual o artigo será submetido, está qualificado pela 
Capes dentro da plataforma Sucupira, independente da área. 

Art. 15. As solicitações recebidas para auxílio as publicações no referido mês devem preencher 
os requisitos a seguir, tendo como critério de escolha: 

I. Artigo aceito em periódico com melhor classificação no Qualis;  
II. Artigo foi construído a partir de pesquisas desenvolvidas e fomentadas pelo UNITPAC;  

III. Autor principal é pesquisador UNITPAC participante de alguma modalidade do 
Programa de Iniciação Científica ou Programa Institucional de Bolsas de Extensão. 

Parágrafo único. Em caso de permanência de empate os artigos serão submetidos a avaliação 
pela comissão interna de pesquisa do UNITPAC que decidirá quem artigo deve receber o auxílio. 
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DO AUXÍLIO A TRADUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS 

Art. 16. Podem solicitar docentes e discentes do UNITPAC. 

Art. 17. A solicitação deverá ser realizada pelo autor principal do artigo. 

Art. 18. O artigo submetido deverá contar com a participação obrigatória de, pelo menos, um 
docente do UNITPAC. 

Art. 19. O solicitante deverá realizar a entrega do pedido junto com a documentação específica 
(Anexo I) pessoalmente na coordenação de pesquisa, ademais. 

I. Cópia do artigo em PDF contendo os conteúdos de identificação de autoria (autores e 
filiação), Introdução, Metodologia/Materiais e Métodos, Resultados, Discussão, 
Conclusão e Referências Bibliográficas.  

II. Comprovação de que o periódico, ao qual o artigo será submetido, está qualificado pela 
Capes dentro da plataforma Sucupira, independente da área;  

III. Comprovante de 3 orçamentos dos valores de tradução português/inglês 

Art. 20. As solicitações recebidas para auxílio as publicações no referido mês devem preencher 
os requisitos a seguir, tendo como critério de escolha: 

I. Artigo aceito em periódico com melhor classificação no Qualis;  
II. Artigo foi construído a partir de pesquisas desenvolvidas e fomentadas pelo UNITPAC;  

III. Autor principal é pesquisador do UNITPAC participante de alguma modalidade de 
Programa de Iniciação Científica ou do Programa Institucional de Bolsas de Extensão. 

DO AUXÍLIO A SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA APLICADA 

Art. 21. Podem solicitar docentes e discentes do UNITPAC. 

Art. 22. A solicitação deverá ser realizada pelo autor principal do artigo. 

Art. 23. Os dados tratados estatisticamente deverão obrigatoriamente estar-se totalmente 
vinculados ao artigo que será publicado/submetido com a participação obrigatória de, pelo 
menos, um docente UNITPAC;  

Art. 24. O proponente deverá realizar a entrega a documentação pessoalmente na coordenação 
de pesquisa 

I. Cópia do artigo em PDF contendo os conteúdos de identificação de autoria (autores e 
filiação), Introdução, Metodologia/Materiais e Métodos, Resultados, Discussão, 
Conclusão e Referências Bibliográficas.  

II. Comprovação de que o periódico, ao qual o artigo será submetido, está qualificado pela 
Capes dentro da plataforma Sucupira, independente da área.  

III. Comprovante de 3 orçamentos dos valores do tratamento estatístico. 

Art. 25. As solicitações recebidas para auxílio as publicações no referido mês devem preencher 
os requisitos a seguir, tendo como critério de escolha: 

I. Artigo aceito em periódico com melhor classificação no Qualis;  
II. Artigo foi construído a partir de pesquisas desenvolvidas e fomentadas pelo UNITPAC;  

III. Autor principal é pesquisador do UNITPAC participante de alguma modalidade de 

Programa de Iniciação Científica ou do Programa Institucional de Bolsas de Extensão. 
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DOS VALORES DE PAGAMENTO/RESSARCIMENTO 

Art. 26. O UNITPAC disponibiliza 2 (duas) cotas mensais no valor de R$ 1.300,00, cada cota, 
totalizando 24 cotas anuais.  

§ 1º Tais cotas contemplam tanto docentes como discentes (regularmente matriculados), ou 
seja, tem caráter universal.  

§ 2º O valor do auxílio será via ressarcimento após a prestação do serviço ou participação no 
evento, mediante aprovação da prestação de contas junto Coordenação de Pesquisa. 

 § 3º O referido ressarcimento será disponibilizado pelo Departamento de Contas a Pagar da 
IES, após encaminhamento da Coordenação de Pesquisa. 

Art. 27. As cotas serão distribuídas conforme descrição abaixo a ser executado por mês, não 
excedendo o valor máximo de R$ 2.600,00: 

I. Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos R$ 1.300,00; 
II. Incentivo ao pagamento de publicação em Revista Cientifica brasileira ou internacional 

R$ 433,00 
III. Serviços de tradução de texto: Português/Inglês R$ 433,00 
IV. Serviço de estatística aplicada R$ 433,00 

Parágrafo único. Os valores relacionados acima podem ser remanejados dentro do mês de 
referência, caso não haja solicitação para as modalidades II, III e IV os valores podem ser 
somados e utilizados em mais 1 cota de auxílio à Apresentação de Trabalhos em Eventos 
Científicos, assim fica estabelecido o dia 20 (vinte) de cada mês para realizar os remanejamentos 
dentro do mês de referência, não sendo possível fazer o remanejamento para o mês seguinte. 

 

Araguaína/TO 03 de maio de 2021 

Programa aprovado pelo CONSUP em 08 de abril de 2021 

 

 

 

Me. Iangla Araújo de Melo Damasceno 
Coordenadora de Pesquisa 

 Dr. Carlos Cicinato Vieira Melo 
Coord. Geral de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão, Inovação e Internacionalização 

 

 


