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EDITAL Nº EDITAL IL/UNB 03/2022

 

PROCESSO Nº 23106.120224/2022-78

 

 

 

EDITAL LIP/IL/UNB 03/2022

APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS E PROPOSTAS DE EXTENSÃO

 

 

1.FINALIDADE

A Direção do Ins�tuto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB), no uso de suas atribuições e
considerando o disposto na Resolução do Conselho de Administração nº 03/2018, torna público o
presente Edital, que visa viabilizar a execução de projetos de pesquisas ou propostas de extensão
coordenados por docentes do quadro permanente do Ins�tuto de Letras, mediante pagamento de Auxílio
Financeiro a Pesquisador.

 

 

2.PÚBLICO ALVO

 

      2.1. Para par�cipar deste Edital, o(a) docente deverá atender os seguintes critérios: 
      2.1.1. Pertencer ao quadro permanente do Ins�tuto de Letras da Universidade de Brasília; 
      2.1.2. Apresentar o currículo La�es atualizado, em que conste que o(a) docente é coordenador(a) do
projeto para o qual solicita o apoio financeiro.

      2.2. É vedada a par�cipação, neste Edital, de professores aposentados, subs�tutos, visitantes,
colaboradores ou voluntários da Universidade de Brasília.

 

3.RECURSOS FINANCEIROS

      3.1. Os recursos financeiros des�nados a este Edital advêm da Matriz IL 2022 e são da ordem de R$
81.000,00.

     3.2. Conforme a deliberação dos colegiados departamentais sobre a u�lização dos recursos financeiros
da Matriz IL 2022, os recursos mencionados no item 3.1. serão distribuídos exclusivamente para projetos
coordenados por docentes do Departamento de Linguís�ca, Português e Línguas Clássicas (LIP).

      3.3. As concessões de auxílio no âmbito deste Edital serão autorizadas para projetos de p81.00esquisa
ou propostas de extensão a serem executados no período compreendido entre novembro de 2022 e
maio de 2023.

      3.4. Para cada solicitação contemplada, fica definido o valor máximo de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) por projeto de pesquisa ou proposta de extensão, até que sejam esgotados os recursos
disponíveis.
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    3.5. Os recursos serão repassados ao(à) docente a par�r do mês de novembro de 2022, via depósito
 na conta bancária informada no Termo de Compromisso. A efe�vação do pagamento será feita pela
Tesouraria da Universidade de Brasília.

      3.6. Cada docente só poderá solicitar 1 (um) auxílio, no âmbito deste Edital.

 

4.PRAZOS PARA EXECUÇÃO DESTE EDITAL

      4.1. Este edital será executado, em fluxo con�nuo, de acordo com o seguinte cronograma:

Período A�vidade

10 de outubro de 2022 Lançamento do Edital

10 a 28 de outubro de 2022 Submissão de propostas

4 de novembro de 2022
Divulgação do resultado   

Provisório

7 e 8 de novembro de 2022 Pedidos de reconsideração

11 de novembro de 2022 Divulgação do resultado final

 

      4.2. Não serão aceitas submissões encaminhadas após a data determinada no item 4.1.

 

 

5.SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO

      5.1. A solicitação de auxílio deverá ser encaminhada pelo(a) coordenador(a) do projeto de pesquisa
ou da proposta de extensão, via SEI – Tipo de processo SEI: Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa
Física –, endereçado à Secretaria Financeira do Ins�tuto de Letras (IL/ILDSF), contendo os seguintes
documentos: 
            5.1.1. Carta contendo a solicitação de bene�cio, descrevendo as a�vidades do projeto de pesquisa
ou da proposta de extensão, conforme o caso. 
            5.1.2. Planilha com critérios de avaliação preenchida pelo(a) solicitante (ANEXO 1).   
            5.1.3. Formulário de Auxílio Financeiro a Pesquisador, especificando a�vidades, resultado(s) e
produto(s) esperado(s), conforme estabelecido no projeto de pesquisa ou na proposta de 
extensão (o formulário em formato editável encontra-se disponível no link
<h�p://dpg.unb.br/index.php/formularios-e-orientacoes-da-caf>). 
            5.1.4. Currículo La�es atualizado (antecedência máxima de 90 dias).

      5.2. O Ins�tuto de Letras não se responsabiliza por solicitação encaminhada para ambiente SEI
diferente do IL/ILDSF.

      5.3. As informações prestadas nos formulários, bem como a documentação apresentada, são de
inteira responsabilidade do solicitante, que responderá por qualquer aspecto rela�vo à falsidade de
informações.

      5.4. Após o envio do processo especificado no item 5.1, não será possível subs�tuir ou acrescentar
documentos, bem como não será possível alterar o(a) solicitante.

      5.5 É de responsabilidade do(a) solicitante verificar o andamento do processo e atender às demandas
do IL/ILDSF.

 

http://dpg.unb.br/index.php/formularios-e-orientacoes-da-caf
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6.SELEÇÃO E RESULTADOS

      6.1. A seleção de projetos e eventos a serem contemplados com auxílio será feita por comissão
nomeada pela Direção do Ins�tuto de Letras, exclusivamente para esse fim.

      6.2. A comissão será presidida pelo(a) Chefe (ou Subchefe) de Departamento, e composta,
preferencialmente, pelo(a) Coordenador(a) de Pós-graduação e pelo(a) Coordenador(a) de Extensão, ou
seus subs�tutos, e será secretariada por um dos servidores da Secretaria Financeira do Ins�tuto de
Letras.

      6.3.  A análise das solicitações será feita de acordo os seguintes critérios: 
            6.3.1. Conformidade da documentação con�da no processo de solicitação com o disposto neste
edital (2 pontos). 
            6.3.2. Aprovação prévia do projeto de pesquisa ou da proposta de extensão por agência de
fomento, ins�tuição externa à UnB ou instância interna à UnB (2 pontos). 
            6.3.3. Natureza da proposta (máximo 3 pontos): 
            6.3.3.1. Projeto de pesquisa ou inovação (3 pontos) ou projeto de iniciação cien�fica (2 pontos); 
            6.3.3.2. Projeto de extensão de ação con�nua (3 pontos) ou proposta de extensão subme�da a
edital de fluxo con�nuo (2 pontos).

      6.3.4. Impacto da proposta para a avaliação dos cursos de graduação ou de pós-graduação (máximo 3
pontos): 
            6.3.4.1. Vinculação do projeto a grupo de pesquisa cadastrado no Diretório do CNPq (3 pontos) –
anexar comprovante; 
            6.3.4.2. Vinculação do projeto de pesquisa a laboratório registrado junto ao Decanato de Pesquisa
e Inovação da UnB (2 pontos); 
            6.3.4.3. Cadastramento da proposta de extensão junto ao Decanato de Extensão, por meio do
SIGAA (2 pontos).

      6.4. Os resultados provisório e final serão divulgados pelo e-mail ins�tucional no Ins�tuto de Letras e
publicados no site <il.unb.br>, nas datas estabelecidas neste Edital.

      6.5. Pedido de reconsideração poderá ser encaminhado pelo(a) coordenador(a) do projeto de
pesquisa ou da proposta de extensão ao IL/ILDSF via SEI, no processo original do pedido, conforme
previsto nos itens 4 e 5.

 

 

7.PRESTAÇÃO DE CONTAS

      7.1. A prestação de contas dos recursos recebidos será feita mediante apresentação de relatório
circunstanciado, contendo resultado(s) e produto(s) decorrentes do projeto de pesquisa ou da proposta
de extensão, conforme previsto no Formulário de Auxílio a Pesquisador.

      7.2. O relatório deverá ser inserido no mesmo processo de solicitação, e encaminhado ao IL/ILDSF, via
SEI, até a data máxima de 1º. de julho de 2023.

      7.3. Ultrapassada a data prevista no item 7.2, a Secretaria Financeira do Ins�tuto de Letras tomará as
providências cabíveis para o ressarcimento, pelo(a) docente, do auxílio recebido.

 

 

8.DISPOSIÇÕES GERAIS

      8.1. O recebimento do auxílio não poderá ultrapassar o teto salarial cons�tucional.

      8.2. Se, por qualquer mo�vo, o projeto de pesquisa ou a proposta de extensão não for executado (a)
ou os obje�vos previstos não forem alcançados, o(a) coordenador(a) deverá comunicar via SEI ao
IL/ILDSF, para que sejam tomadas providências de ressarcimento do auxílio recebido.
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      8.3. Dúvidas ou informações podem ser ob�das exclusivamente pelo e-mail ildsf.unb@gmail.com.

      8.4. Os casos não previstos neste Edital serão subme�dos à deliberação da comissão de orçamento do
IL.

      8.5. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, seja
por decisão unilateral  da Direção do Ins�tuto de Letras, seja por mo�vo de

 

 

interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de
qualquer natureza.

 

 

BRASÍLIA, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

 

 

 

 

 

SANDRA LÚCIA ROCHA

DIRETORA DO INSTITUTO DE LETRAS

 

ANEXO 1

Indicar, na coluna ‘situação’, a pontuação do projeto, de acordo com o item per�nente

Critério Situação

Conformidade da documentação con�da no processo
de solicitação com o disposto neste edital (2 pontos)  

Aprovação prévia do projeto de pesquisa ou da
proposta de extensão por agência de fomento,
ins�tuição externa à UnB ou instância interna à UnB (2
pontos)

 

  Natureza da proposta (máximo 3 pontos):

Projeto de pesquisa ou inovação (3 pontos) ou projeto
de iniciação cien�fica (2 pontos);

Projeto de extensão de ação con�nua (3 pontos) ou
proposta de extensão subme�da a edital de fluxo
con�nuo (2 pontos).

 

 

mailto:ildsf.unb@gmail.com
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Impacto da proposta para a avaliação dos cursos de
graduação ou de pós-graduação (máximo 3 pontos):

Vinculação do projeto a grupo de pesquisa cadastrado
no Diretório do CNPq (3 pontos) – anexar comprovante;

Vinculação do projeto de pesquisa a laboratório
registrado junto ao Decanato de     Pesquisa e Inovação
da UnB (2 pontos);

Cadastramento da proposta de extensão junto ao
Decanato de Extensão, por meio do SIGAA (2 pontos).

 

 

Total  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Sandra Lucia Rodrigues da Rocha, Diretor(a) do Ins�tuto
de Letras, em 10/10/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8798673 e
o código CRC B0389204.

Referência: Processo nº 23106.120224/2022-78 SEI nº 8798673


