
 

Instituto de Ciências Biológicas 
 

Edital 2018.1 

 

O Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora 

torna pública a abertura das solicitações para distribuição de recursos 

destinados à participação em eventos científicos, a serem realizadas por 

docentes e técnicos administrativos em educação (TAE’s), no segundo 

semestre de 2018. O pleito dos auxílios deverá ocorrer impreterivelmente entre 

primeiro de setembro a 16 de outubro de 2018, tendo em vista que o 

encerramento do exercício financeiro se dará em 26 de outubro. 

 

1. FINALIDADE: Apoiar a participação em eventos científicos realizados em 

território nacional e cursos de capacitação nacionais dos professores 

efetivos e técnicos administrativos de ensino do Instituto de Ciências 

Biológicas, através da concessão de reembolso de taxa de inscrição ou 

concessão de diárias ou reembolso de passagens rodoviárias. 

 

2. DO AUXÍLIO: A assistência aos docentes e TAE’s acontecerá através da 

escolha de uma das seguintes modalidades:  

 

I. Auxílio diária: verba destinada a custeio de hospedagem e 

alimentação (máximo de 4,5 diárias); 

II. Auxílio transporte terrestre que será pago através de 

ressarcimento dos valores gastos após comprovação dos 

mesmos (entrega das passagens rodoviárias/prestação de 

contas);  



III. Auxílio inscrição: poderá ser concedido via ressarcimento 

(máximo de R$ 1.000,00) 

. 

3. CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÂO:  

 

a. As solicitações devem ser submetidas com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias do início do evento; 

b. Divulgação das decisões: Até cinco dias após a solicitação; e 

c. As solicitações deverão ocorrer impreterivelmente entre primeiro de 

setembro a 16 de outubro de 2018. 

Obs.: Os eventos que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 

2018 poderão ser contemplados desde que as solicitações atendem o 

item 3.c. 

 

4. CONDIÇÕES/CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO/SOLICITAÇÃO:  

 

I. Apresentar trabalhos em feiras, fóruns, seminários, congresso, 

simpósios e outros eventos científicos, como sessão oral ou 

apresentação de pôsteres de sua autoria; 

II. Participação em curso de capacitação fora da cidade. 

 

5. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A SOLICITAÇÃO/ABERTURA 

DO PROCESSO DE SCDP:  

 

I. Formulário de solicitação de Auxílio Edital 2018.1 ICB (disponível 

no site do ICB); 

II. Formulário de Afastamento Nacional SCDP – (disponível no site 

do ICB). 

III. Folder e cronograma do evento (contendo nome do evento, data e 

programação, valor da inscrição); 

IV. Cópia do resumo enviado ao evento;  

V. Cópia da inscrição no evento juntamente com o recibo de 

depósito ou pagamento; e 



VI. Carta de aceite do trabalho ou convite para apresentação de 

sessão oral (podem ser entregues depois no momento de 

prestação de contas). 

Atenção: O servidor só terá sua solicitação analisada mediante a 

apresentação da documentação completa exigida.  

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS 

AUXÍLIOS:  

 

I. Os auxílios serão concedidos dentro dos critérios estabelecidos, 

por ordem, de chegada, respeitando o atendimento de apenas 01 

modalidade de auxílio por docente ou TAE. 

II. Serão contempladas todas as solicitações que apresentarem a 

documentação completa até esgotarmos o orçamento de R$ 

30.000,00 destinado a este edital; 

III. No caso da verba se tornar insuficiente para a contemplação de 

duas ou mais solicitações estabelecidas, a proposta de menor 

valor financeiro será atendida. 

  

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

 

I. O valor financeiro será disponibilizado de acordo com os recursos 

orçamentários disponíveis pela matriz Orçamentária do ICB para 

este edital, no valor de R$ 30.000,00. 

II. Execução financeira dos recursos: Os pagamentos serão 

realizados por meio de depósito bancário direto em conta corrente 

cujo titular seja o beneficiário, com antecedência máxima de cinco 

dias do início do afastamento (no caso de diárias).  

III. Devolução dos recursos: Quando não ocorrer o afastamento ou 

participação, deverão ser restituídos pelo servidor, por meio de 

Guia de Recolhimento da União, no prazo de até cinco dias após 

o encerramento da viagem 

. 

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  



 

A prestação de contas do afastamento deverá ser realizada no prazo 

máximo de cinco dias úteis, a contar do dia de encerramento da viagem, 

mediante apresentação dos bilhetes de passagens, comprovante de 

participação no evento, relato sucinto das atividades desenvolvidas e 

relatório de viagem, de acordo com as normas e utilizando o formulário do 

SCDP vigente. 

 


