
 

 

EDITAL/PROPEXI Nº 011/2022 

 

 

Dispõe sobre a inscrição, avaliação e 

seleção interna de propostas de eventos 

no âmbito do Edital de Chamada Pública 

Fapesc nº 23/2022 - Proeventos 2023 – 

Fase I. 

 

O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), por meio 

da Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação (Propexi), abre chamada para as 

inscrições e processo seletivo de propostas de eventos, no âmbito do Edital de 

Chamada Pública Fapesc nº 23/2022 – Proeventos 2023 – Fase I. 

 

1. OBJETIVO 

 

Selecionar internamente propostas para a realização de eventos científicos, 

tecnológicos e/ou de inovação em Santa Catarina, contribuindo para a difusão e o 

desenvolvimento do ecossistema da Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) de Santa 

Catarina e que, se aprovadas na seleção da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), receberão apoio por meio de fomento 

e celebração de Termo de Outorga.  

 

2. CALENDÁRIO 

 

3. FINANCIAMENTO 

 

3.1 A Fapesc estabeleceu as seguintes categorias e faixas de recurso para a Chamada 

Pública Fapesc nº 23/2022: 

 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do edital interno (pré-seleção) 27/06/2022 

Prazo final para submissão 15/07/2022 

Divulgação interna dos resultados (Unidavi) 17/07/2022 

Submissão pelos selecionados na Plataforma 
Fapesc 

Até 01/08/2022 

Resultado parcial dos aprovados no site da Fapesc 13/09/2022 

Resultado do julgamento dos recursos e resultado 
final 

23/09/2022 

Celebração dos Termos de Outorga A partir de 26/09/2022 



 

 

Categoria de Evento Faixa de Recurso 

Local/Regional  Até R$ 20.000,00 

Estadual  Até R$ 30.000,00 

Nacional  Até R$ 40.000,00 

Internacional  Até R$ 50.000,00 

 

3.2 Considerando o limite orçamentário destinado à Chamada Pública, a equidade na 

distribuição de recursos por ICT de vínculo do proponente/beneficiário, bem como a 

interiorização das ações de CTI e o desenvolvimento regional como política pública, a 

ICT poderá ser contemplada com até 03 (três) Eventos. 

3.3 A seleção interna da Unidavi, no entanto, selecionará 8 (oito) propostas por ordem 

de classificação. Todas serão consideradas aptas para submeterem proposta.  

3.4 O recurso será repassado pela Fapesc para cada Evento em parcela única. 

3.5 Considerando o limite orçamentário destinado à Chamada Pública Fapesc nº 

23/2022 - Proeventos 2023 – Fase I e a equidade na distribuição regional de recursos, 

nenhuma das 06 mesorregiões do Estado (Norte, Sul, Oeste, Serrana, Vale do Itajaí e 

Grande Florianópolis) será contemplada com mais de 30% do recurso financeiro 

destinado para cada fase da Chamada Pública. 

3.6 A distribuição dos recursos por mesorregião se dará com base no município de 

realização do Evento. Os municípios concorrerão em igualdade de condições dentro da 

sua mesorregião. 

3.7 Nos casos das ICTs que não submeterem propostas os recursos serão utilizados 

nas propostas pré-selecionadas de ICTs com maior número de cursos de Graduação.  

3.8 São itens financiáveis no âmbito da Chamada Pública Fapesc nº 23/2022 - 

Proeventos 2023 – Fase I: 

3.8.1 Itens de despesas correntes aprovados no Plano de Trabalho 

 

a) Serviços de terceiros pessoa jurídica, como: 

 

 Passagens aéreas ou terrestres para os palestrantes ou conferencistas; 

 Locação de serviços de traslado de palestrantes ou conferencistas e 

membros da equipe do Evento; 

 Hospedagem para palestrantes ou conferencistas não residentes na cidade 

da realização do Evento, limitada a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

por dia; 

 Até 2 (duas) refeições por dia por palestrante ou conferencista e membros 

da equipe do evento, no valor máximo de R$ 90,00 (noventa reais) por 

refeição, sem bebidas alcoólicas; 

 Revisão e publicação eletrônica dos Anais; 

 Confecção de materiais para divulgação do Evento: vídeos, banners, flyers 

e folders; 

 Confecção de material eletrônico para divulgação do Evento; 

 Locação de equipamentos para o Evento, tais como: computadores, 

projetores, telões; 



 

 

 Serviços para registro do Evento, tais como: filmagem e fotografia; 

 Serviços para desenvolvimento de site próprio do Evento; 

 Serviços para transmissões online do Evento; 

 Serviços de impulsionamento de redes sociais; 

 Serviços para criação de artes e materiais para redes sociais; 

 Serviços de locação de salas e auditórios, somente quando o Evento for 

realizado fora da Instituição proponente; 

 Serviços de tradução simultânea e para a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras); e  

 Serviços de cerimonial e recepção do Evento, tais como mestre de cerimônia 

e recepcionista recepção do Evento. 

 

3.8.2 Os serviços de tradução simultânea e para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

e serviços de cerimonial e recepção do Evento poderão ser prestados por pessoa física. 

O pagamento para os serviços prestados por pessoas físicas dar-se-á mediante nota 

fiscal avulsa de prestação de serviço fornecida pela Prefeitura Municipal ou nota fiscal 

própria do prestador do serviço. 

3.8.3 O proponente deverá utilizar o Anexo I desta Chamada Pública para detalhar o 

orçamento de referência e a metodologia de composição de custos que comprove o 

valor de mercado de passagens, hospedagens, alimentação, serviços ou qualquer outro 

item previsto no plano de trabalho. Devem ser citados os fornecedores consultados e a 

data das cotações. 

3.8.4 Todos os itens devem conter especificações técnicas, valor unitário, quantidade e 

a justificativa para a sua inserção no projeto.  

3.8.5 Ao serem incluídos os dados relativos à prestação de serviços, especialmente os 

de assessoria, assistência, consultoria, capacitação e promoção de eventos e 

congêneres, deverão ser detalhadas as horas técnicas de todos os profissionais 

envolvidos, discriminando a quantidade e o custo unitário. Para detalhar o valor de 

mercado dos serviços devem ser relatados os parâmetros adotados, fornecedores 

consultados e data da cotação. 

3.8.6 A FAPESC poderá solicitar documentos adicionais que comprovem a pesquisa de 

preço de mercado, como orçamentos emitidos por fornecedores. 

3.8.7 Os documentos referentes à pesquisa de preços (Anexo I) poderão ser solicitados 

quando da prestação de contas. 

3.8.8 Não serão financiados os seguintes itens: 

 

a) pagamento de bolsas e salários para membros da equipe e colaboradores; 

b) pagamento de salário ou complementação salarial de pessoal técnico e 

administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições 

públicas (federal, estadual, municipal); 

c) pagamento de despesas de rotina como as contas de luz, água, telefone, correio, 

reprografia e similares e obras civis, entendidas como despesas de contrapartida 

obrigatória da instituição de execução do Evento;  



 

 

d) pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de 

consultoria ou assistência técnica, conforme determina a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias da União e Decreto Federal no. 5.151/2004; 

e) pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de 

consultoria ou assistência técnica, conforme determina a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias da União e Decreto Federal no. 5.151/2004; 

f) pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título, de acordo 

com a Instrução Normativa nº 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional; 

g) pagamento de despesas contábeis e administrativas, incluindo contratação de 

pessoal da própria instituição executora ou parceira; 

h) taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária; (DOC/TED liberado até 

duas transferências); 

i) taxas excedentes ao pacote de serviços essenciais do Banco do Brasil, serviços 

de Pronto Atendimento de Saúde aos membros equipe e participantes; 

j) manutenção de equipamentos, veículos e acessórios; 

k) pagamento de combustível e pedágio; 

l) coffee break, ornamentação, brindes, camisetas, coquetel, shows, ou 

manifestações artísticas e demais itens relacionados no art. 4º do Decreto 

Estadual nº 2.060/2009. 

 

4 DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

4.1 Quanto ao(à) proponente (coordenador/a do projeto): 

 

a) possuir titulação mínima de Mestre(a); 

b) ser obrigatoriamente o(a) coordenador(a) do projeto; 

c) comprovar residência no Estado de Santa Catarina; 

d) possuir vínculo empregatício com a UNIDAVI, ou seja, pertencer ao quadro de 

pessoal efetivo e permanente da IES; 

e) ter a anuência da Instituição Proponente, firmando apoio e garantindo condições 

locais para a execução do projeto de pesquisa; 

f) ter currículo Lattes e mantê-lo atualizado nas Plataformas de CTI da Fapesc, 

disponível no link www.plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login e 

Lattes do CNPq disponível no link www.lattes.cnpq.br/. 

 

4.2 Quanto à proposta: 

a) Ser submetida por um único proponente/beneficiário; 

b) Prever Evento entre 01 de janeiro de 2023 a 01 de janeiro de 2023 a 31 de junho 

de 2023; 

c) Caracterizar proposta de Evento de CTI conforme item 2.1, letra a, da Chamada 

Pública Fapesc nº23/2022; 

d) Ser de categoria local/regional, estadual, nacional ou internacional. Para 

enquadramento na categoria submetida, o Evento deverá contemplar todos os 

http://www.plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login
http://www.lattes.cnpq.br/


 

 

requisitos (abrangência da temática, origem dos palestrantes e engajamento de 

parceiros), previstos nos itens 2.1, letra d, e, f ou g da Chamada Pública Fapesc 

nº23/2022; 

e) Ser realizada em Santa Catarina; 

f) Estar correlacionada a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS/ONU);  

g) Apresentar equipe de no mínimo 03 (três) integrantes, incluindo o 

proponente/beneficiário, cadastrados na Plataforma de CTI da Fapesc; 

h) Quando articulada em rede, poderá ser formada entre o proponente/beneficiário 

e membros de outras ICTs catarinenses ou de outros estados, bem como de 

Instituições nacionais e internacionais; 

i) Ter anuência/concordância da Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação da 

Unidavi; 

j) Não serão aceitas propostas por qualquer outro meio que não via e-mail a 

propexi@unidavi.edu.br para a seleção interna e, posteriormente, caso 

selecionada, deve ser submetida por meio da Plataforma Fapesc; 

k) Apresentar, no plano de trabalho, as ações e itens a serem realizadas pelo 

proponente/beneficiário de maneira clara e objetiva, com adequação 

metodológica e orçamentária ao objeto do Edital; 

l) Apresentar pesquisa de preços dos itens orçamentários previstos no Plano de 

Trabalho (Anexo I); 

m) Não serão financiados Eventos com caráter de curso, ação extensionista ou 

outra modalidade de treinamento. 

 

5 SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

 

5.1 As propostas devem ser submetidas pelo(a) Coordenador(a) da proposta 

(proponente) ao e-mail da Propexi (propexi@unidavi.edu.br), até o dia 15 de julho de 

2022, conforme o modelo apresentado no Anexo II deste Edital. 

5.2 Para submeter uma proposta, é necessário estar de acordo com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos no Edital de Chamada Pública Fapesc nº 23/2022 – 

Proeventos 2023 – Fase I. 

5.3 O presente Edital não prevê remuneração para o(a) coordenador(a) ou membros da 

equipe da proposta selecionada internamente. 

5.4 O(A) docente/pesquisador(a) deverá possuir carga horária disponível para 

dedicação à proposta durante o seu período de execução. 

5.5 O presente Edital não inclui apoio econômico e financeiro adicional por parte da 

Unidavi para o financiamento da proposta. 

 

6. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 A avaliação e classificação dos trabalhos serão realizadas por uma Comissão 

Especial nomeada pela Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação, que levará em 

consideração critérios e pesos propostos pela Fapesc, na Chamada Pública nº 23/2022: 

 

mailto:propexi@unidavi.edu.br


 

 

6.1.1 Temática, histórico e instituições participantes (Peso 4, Notas de 0 a 10) 

 

São parâmetros de avaliação deste critério: 

 

a) Temática: Importância e abrangência da temática do Evento para a área do 

conhecimento, para a difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação – CTI e para 

as políticas públicas do Estado. 

b) Histórico: Histórico/evolução das edições anteriores até a atual; 

c) Instituições participantes (nacionais e/ou estrangeiras): Participação e 

engajamento de parceiros do ecossistema para realização do Evento (governo, 

academia, setor empresarial, sociedade civil organizada) e apoio de outras 

fontes; 

 

6.1.2 Público-alvo e resultados esperados (Peso 3, Notas de 0 a 10) 

 

São parâmetros de avaliação deste critério: 

 

a) Público alvo: Perfil dos participantes/público-alvo previstos; e 

b) Resultados esperados: número de participantes/público-alvo, perfil e número de 

palestrantes/ debatedores previstos, tipos de atividades/produtos e de meios de 

divulgação utilizados. 

 

6.1.3 Experiência do coordenador/proponente na realização de Eventos (Peso 2, 

Notas de 0 a 10) 

 

São parâmetros de avaliação deste critério: 

 

a) Afinidade curricular do coordenador com a temática do Evento e articulação com 

a sua equipe organizadora. 

 

6.1.4 Despesas previstas e programação (Peso 1, Notas de 0 a 10) 

 

São parâmetros de avaliação deste critério: 

 

a) Coerência das despesas do Evento em relação à categoria escolhida e a 

programação prevista. 

 

6.2 Os critérios mencionados receberão uma pontuação de 1 a 10 (de um a dez) e será 

calculada a média ponderada. Em caso de empate, a comissão utilizará a originalidade 

ou inovatividade da proposta como critério de desempate. 

 

6.3 As propostas serão classificadas em ordem crescente. 

 

7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pesquisa, 

Extensão e Inovação.  



 

 

 

8. Este Edital entra em vigor nesta data e ficam revogadas as disposições em contrário.  

 

 

 

 

 

Prof. M.e Charles Roberto Hasse 

Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação 

 

 

 

 

 

 

 

Rio do Sul, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

PESQUISA DE PREÇOS DOS ITENS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NO PLANO 

DE TRABALHO 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

Item Financiável 
 

Descrição do Item 
 

Justificativa 
 

Fornecedores 
 

Valor de Referência 
 

Metodologia de Pesquisa 
de Preços 

 

 

Observação: Deve ser elaborado um formulário para cada item de despesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

 

 

DADOS DO(A) PROPONENTE 

Nome: 

Data de nascimento: 

CPF:   

RG: 

Nacionalidade : 

Titulação: 

Profissão: 

Endereço: 

Bairro:  

Número: 

Complemento: 

CEP: 

Município: 

UF: 

E-mail: 

Telefone: 

Celular : 

 

INSTITUIÇÃO(ÕES) PARTICIPANTE(S) 

*Esse campo não é obrigatório. 

Interveniente (apresenta contribuição financeira) 

Parceira (participa da organização, divulgação ou equivalente sem aporte de recursos) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

SELEÇÃO DE CATEGORIA 

Escolher um item. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

WEBSITE DO PROJETO 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

DATA(S) DO EVENTO 

Início: 

Fim: 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

Outra 

Divulgação Científica 

 

PÚBLICO-ALVO  

Justifique como cada público-alvo será beneficiado pelo evento, quando aplicável. 

 

Segmentos Sociais - Estudantes 

Segmentos Sociais - Professores 

Profissionais não Acadêmicos 

Empreendedores 

Agentes públicos 

Empresas  

 

MESORREGIÃO 

Vale do Itajaí 

 

MUNICÍPIO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO 

Categoria de Evento Faixa de Recurso 

Local/Regional Até R$ 20.000,00 

Estadual Até R$ 30.000,00 

Nacional Até R$ 40.000,00 

Internacional Até R$ 50.000,00 



 

 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

RESUMO DO PROJETO 

 

OBJETIVO GERAL 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

HISTÓRICO E TEMÁTICA DO EVENTO 

 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E CUSTOS DO EVENTO 

 

PARTICIPAÇÃO DO(S) PALESTRANTE(S) E/OU DEBATEDOR(ES) 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Indique a quantidade estimada de participantes de cada categoria 

 

DOCENTES/PESQUISADORES 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

GRADUANDOS 

 

PÓS-GRADUANDOS 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

PROFISSIONAIS NÃO ACADÊMICOS 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

ENTIDADES PROMOTORAS 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

PALESTRANTES DE OUTROS ESTADOS 



 

 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

PALESTRANTES ESTRANGEIROS 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAIS (NO EVENTO) 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

MESAS-REDONDAS 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

DEBATES 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

SITE PRÓPRIO DO EVENTO 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

ENTREVISTAS SOBRE O EVENTO EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

MÍDIAS ELETRÔNICAS: FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE ETC. 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

Selecione e coloque o número 1 se o ODS será contemplado na proposta 

 

2 FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

3 SAÚDE E BEM-ESTAR 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

5 IGUALDADE DE GÊNERO 

*Esse campo não é obrigatório. 



 

 

 

6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

14 VIDA NA ÁGUA 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

15 VIDA TERRESTRE 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

 

*Esse campo não é obrigatório. 

 

17 PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

*Esse campo não é obrigatório.  



 

 

 

EQUIPE DO PROJETO 

COORDENADOR 

Nome:  

CPF:  

E-mail:  

Instituição de vínculo: 85.784.023/0001-97 - Fundação Universidade para o 

Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí  

Nível formação:  

Função no projeto: Coordenador 

Atividades desempenhadas: 

Horas dedicadas: 

 

EQUIPE DO PROJETO 

*Esse campo não é obrigatório. 

Nome:  

CPF:  

E-mail:  

Instituição de vínculo:  

Nível formação:  

Função no projeto: Pesquisador 

Atividades desempenhadas: 

Horas dedicadas:  

 

DESPESAS DO PROJETO 

RESUMO TOTAL: R$   

RESUMO POR ELEMENTO 

Indique os itens financiáveis solicitados, quantidade, valor unitário e valor total 

 

Elemento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

    

    

    

    

   


