
  
Ministério da Educação

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

CHAMADA PÚBLICA PRPPG/PROEX/PROGRAD Nº 001/2019, DE 24 DE JULHO DE
2019, PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE AVALIADORES DE TRABALHOS

SUBMETIDOS A II SIEPE

O Pró-Reitor em exercício de Pesquisa e Pós-Graduação, a Pró-Reitora de Extensão e Pró-Reitora
de Graduação da UNILA, no uso de suas atribuições, tornam pública a CHAMADA PÚBLICA
PRPPG/PROEX/PROGRAD  Nº  001/2019  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  BANCO  DE
AVALIADORES dos trabalhos submetidos à II SIEPE – Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e
Extensão, com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”.

1. DO EVENTO

1.1  O objetivo da SIEPE é divulgar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e provocar a
reflexão sobre temas de diversas áreas por intermédio dos trabalhos desenvolvidos pela comunidade
acadêmica da UNILA. 
1.2  A  II  SIEPE  ocorrerá de   22  a  25  de  outubro  de  2019,  tendo  como  temática  central  a
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. 
1.3 Integram a II SIEPE:
1.3.1 VIII Encontro Anual de Iniciação Científica e IV Encontro de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação – EICTI;
1.3.2 Seminário de Atividades Formativas da UNILA – SAFOR;
1.3.3 Dia C da Ciência;
1.3.4 VII Seminário de Extensão da UNILA – SEUNI.

2. OBJETIVO

2.1  Compor  um banco  de  avaliadores  dos  trabalhos  submetidos  aos  eventos  EICTI,  SEUNI e
SAFOR de acordo com os regulamentos específicos que podem ser consultados no site da II SIEPE.
2.2 Os selecionados nesta  chamada serão responsáveis  por avaliar  os resumos expandidos  e  as
apresentações  de  trabalhos  (modalidade  de  apresentação  oral  e  mostra  de  pôster)  dos  eventos
EICTI, SEUNI e SAFOR.
2.2.1  Não  haverá  auxílio  financeiro  para  subsidiar  despesas  (deslocamento  e  diárias)  para  os
avaliadores selecionados por esta chamada pública.  

3. DOS REQUISITOS

3.1 Poderão se inscrever para atuar como avaliadores: doutores, mestres e pós-graduandos (Stricto
Sensu).
3.2 O candidato a avaliador deve preencher os seguintes requisitos:
I  – Estar  devidamente  matriculado  em programa de pós-graduação  Stricto  Sensu  (Mestrado ou
Doutorado) ou ou tê-lo concluído. 



II – Ter disponibilidade para participar das reuniões e/ou capacitação antes e/ou depois do evento
(II SIEPE);
3.2.1 Os requisitos acima elencados constituem condições de participação. O candidato que não os
preencher terá indeferida a sua inscrição.
3.2.2 O candidato que faltar à  reunião de instrução, caso convocado, será desclassificado, sendo
chamado o próximo candidato classificado para desempenho das funções.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 O candidato deverá realizar sua inscrição exclusivamente por meio do SigEventos, no período
estabelecido em cronograma.
4.2 No momento da inscrição o candidato deverá:
I – Informar dados pessoais;
II – Informar a grande área de conhecimento CNPq e/ou as áreas temáticas de extensão;
III – Anexar comprovante de matrícula em programa de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou
Doutorado) ou de conclusão do programa;
IV – Informar se pretende avaliar os resumos e apresentações dos trabalhos ou apenas um deles;
V – Dar ciência à Chamada Pública.

5 DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

5.1  O  critério  classificatório  será  a  ordem  de  inscrição,  por  área  de  conhecimento  e/ou  área
temática.
5.2 A análise dos requisitos será feita pela comissão organizadora da II SIEPE.
5.3 O resultado da seleção desta chamada será publicado no site da II SIEPE.

6. DA ATUAÇÃO DO AVALIADOR

6.1 Os selecionados nesta chamada serão responsáveis por avaliar os resumos expandidos e/ou as
apresentações de trabalhos nos dias do evento (modalidade de apresentação oral e mostra de pôster)
dos eventos EICTI, SEUNI e SAFOR, nos dias especificados na programação da II SIEPE.
6.2  As avaliações dos resumos expandidos serão realizadas via  SIGEventos.  O avaliador deverá
analisar  a  proposta,  atribuir  notas  e  emitir  parecer  de  acordo  com  os  critérios  de  avaliação
cadastrados no SIGEventos e estabelecidos pelos regulamentos específicos.
6.3  As  avaliações  das  apresentações  orais  e  mostra  de  pôster  serão  realizadas  por  meio  de
formulário eletrônico e/ou físico disponibilizado pela comissão organizadora da II SIEPE no dia do
evento.
6.4 As avaliações serão distribuídas de acordo com:
6.4.1 As grandes áreas do CNPq vinculadas à inscrição realizada pelo candidato: Ciências agrárias;
Ciências  biológicas;  Ciências  da  saúde;  Ciências  exatas  e  da  terra;  Ciências  sociais  aplicadas;
Ciências humanas; Letras, linguística e artes, Engenharias e outras.
6.4.2   As  áreas  temáticas  da  extensão  vinculadas  à  inscrição  realizada  pelo  candidato:
Comunicação;  Cultura  e  Artes;  Direitos  Humanos e  Justiça;  Educação,  Letras  e  Línguas;  Meio
Ambiente;  Saúde;  Tecnologia  e  Produção;  Inclusão  Social;  e  Economia,  Política  e
Desenvolvimento.
6.5  O número de resumos expandidos e apresentações a serem avaliados dependerá do número de
trabalhos submetidos e do número de avaliadores inscritos, levando em conta a grande área do
conhecimento e área temática da Extensão.

7. COMPROMISSO DO AVALIADOR

7.1 Respeitar rigorosamente o prazo de entrega da avaliação e emissão de parecer.

https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml
https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml


7.2  Manter  absoluto  sigilo  sobre  o  processo  de  avaliação  do(s)  trabalho(s)  sob  a  sua
responsabilidade. 
7.3 Comunicar a desistência ou indisponibilidade de participar como avaliador com antecedência
mínima de 07 (sete) dias do prazo final de avaliação (para avaliação do resumo expandido), e até o
dia  14/10/2019  (para  a  avaliação  das  apresentações  orais  nos  dias  do  evento).  A comunicação
deverá ser encaminhada ao e-mail siepe@unila.edu.br.
7.4 Atuar de forma ética e imparcial no processo de avaliação.
7.5 Participar de reuniões, caso seja convocado pela comissão organizadora da II SIEPE.  

8. DA CERTIFICAÇÃO

8.1 Os certificados serão emitidos pelo SIGEventos mediante login e senha pessoal.
8.2 A comissão organizadora reserva-se o direito de não emitir o certificado ao avaliador que deixar
de cumprir com as normas estabelecidas neste edital ou descumprir com os prazos estabelecidos
nesta chamada.

9. CRONOGRAMA

Etapa Descrição Prazo

1 Período de inscrição de avaliadores 24/07/2019 a 27/08/2019

2 Homologação das inscrições de avaliadores A partir de 29/08/2019

3 Período de avaliação dos resumos expandidos
No máximo 15 (quinze) dias a partir do
envio do(s) resumo(s) ao avaliador 

4 Avaliação das apresentações 23/10 e 24/10

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1  As atividades dos avaliadores não serão remuneradas.
10.2  A vigência desta chamada se extingue após atingidos os objetivos previstos.
10.3  Esclarecimentos  e  informações  adicionais  poderão  ser  obtidos  através  do  e-mail
siepe@unila.edu.br.
10.4 Toda comunicação da comissão organizadora aos avaliadores  será encaminhada via e-mail
fornecido na inscrição.
10.5 É de responsabilidade do avaliador selecionado acompanhar o site da II SIEPE e se manter
atualizado sobre a programação do evento.
10.6 Os casos omissos serão dirimidos pela comissão organizadora da II SIEPE.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/07/2019

CHAMADA PÚBLICA Nº 14/2019 - PROEX (10.01.05.18) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 18:06 ) 
KELLY DAIANE SOSSMEIER 

PRO-REITOR(A)

1937391

(Assinado eletronicamente em 24/07/2019 16:09 ) 
MARCIO DE SOUSA GOES 

ASSESSOR

1999746

(Assinado eletronicamente em 25/07/2019 08:38 ) 
CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE 

PRO-REITOR(A)

2144145

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificaÃ§Ã£o: 14 2019 CHAMADA PÚBLICA 24/07/2019
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