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1. INTRODUÇÃO 
 
No processo de internacionalização da pesquisa na UNESP, a participação de 
docentes/pesquisadores em eventos científicos internacionais de relevância nas 
diferentes áreas e organização de eventos internacionais é fundamental para a difusão e 
intercâmbio do conhecimento. Para isto, este programa tem como meta viabilizar a 
participação de docentes em eventos científicos no exterior e fomentar a organização de 
eventos internacionais coordenados por docentes/pesquisadores da UNESP, com vistas a 
divulgar a pesquisa científica da UNESP mundialmente.  
 
2. OBJETIVO 
 
O Programa visa complementar os recursos para que docentes/pesquisadores da UNESP 
participem de congressos científicos de relevância na área, com apresentação de trabalho 
científico qualificado, bem como organizar eventos de caráter internacional. 
 
3. ESTRATÉGIA 
 
Fomentar a complementação financeira de auxílios para participação de docentes/ 
pesquisadores em eventos científicos no exterior e coordenar eventos de cunho 
internacional. Para isto pretende-se outorgar auxílios para solicitantes que apresentarem 



trabalhos científicos na forma oral ou palestrante, mediante análise de mérito e 
apresentação de trabalho completo a ser apresentado no evento em inglês ou idioma do 
congresso. Serão priorizados os docentes que comprovarem prévia solicitação junto a 
agências de fomento externas a UNESP ou impossibilidade de pleito devido a interstício de 
tempo. Serão ainda destinados recursos para a coordenação de eventos internacionais. As 
propostas terão julgamento de mérito por comitê ad hoc, e deverão ser enviadas à PROPe 
respeitando o limite mínimo de 1 mês em relação à data de início do evento e o interstício 
para a solicitação, que é de 02 anos. 
 
 
4. BENEFÍCIOS 

 
O Programa destinará auxílio de no máximo R$ 2.000,00 reais por 
docente/pesquisador/ano para apresentação de trabalhos na forma oral ou 
conferência/painel, e até R$ 5.000,00 para patrocinar despesas referentes a palestrantes 
internacionais relevantes no evento internacional coordenado por 
docentes/pesquisadores da UNESP. A avaliação da proposta ocorrerá comparativamente a 
cada mês e as solicitações serão recebidas pela PROPe em fluxo contínuo. 
 
5. SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
Para solicitar o enquadramento, docentes-pesquisadores e os líderes de grupo de 
pesquisa a coordenar a proposta, deverão inscrever-se exclusivamente de forma online, 
pelo endereço http://prope.unesp.br/sisprope 

Os seguintes documentos deverão ser preenchidos e anexados: 
a) Participação em Eventos Científicos: 

I - Formulário de Inscrição do edital online; 
II - Resumo do trabalho submetido ao congresso e Programa do Congresso 
Científico; 



III - Comprovante do aceite do trabalho na forma oral pelo comitê organizador, que         
deverá ser enviado no máximo até a data de outorga do referido auxílio; 
IV- Curriculum Lattes do solicitante, que comprove produtividade científica nos 
últimos cinco anos e inscrição no google scholar. 
V- Cópia do trabalho completo referente à proposta. 
 

b) Organização de Eventos Científicos 
I - Formulário de Inscrição do edital online; 
II- Proposta circunstanciada do Evento Científico Internacional, com justificativa, 
objetivos, abrangência na área do conhecimento, cronograma e orçamento. 
III. Programa do evento 
IV. Relação de palestrantes estrangeiros que receberão o recurso. 

A PROPe procederá a análise dos documentos e a análise de mérito e, por fim, deliberará 
sobre a solicitação. 
Obs: A solicitação de enquadramento com documentação incompleta não será analisada 
Prazos 
As solicitações de enquadramento no Programa devem seguir o cronograma: 
Envio das propostas: Fluxo contínuo 
 
6. LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
I- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso PDI/Programa de 
Internacionalização UNESP/PROPe e serão disponibilizados pela FUNDUNESP e 
gerenciados pelo coordenador, por meio de assinatura de Termo de Outorga entre o 
interessado e a PROPe/FUNDUNESP. 
II- A aplicação de recurso deverá respeitar as normas de utilização e prestação de contas 
da FUNDUNESP. 
III- O número de solicitações aprovadas está limitado ao valor dos recursos financeiros 
disponibilizados no orçamento anual da Pró-Reitoria de Pesquisa destinada a Ação. 



 
7. RELATÓRIO CIENTIFICO 
O prazo de entrega do relatório científico será de até 30 dias após o encerramento do 
evento. 

 
8. DISPOSIÇÃO FINAL 
Os casos omissos serão resolvidos pela PROPe. 

 
 
 
 
 
 


