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EDITAL Nº 018/2018 - ISPA 

 

  

APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E ACADÊMICOS DO 

INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

 

O Instituto da Saúde e Produção Animal torna público o presente Edital que 

regulamenta a concessão de Apoio à Realização de Eventos Técnicos e de Extensão de 

acordo com os critérios e condições aqui definidos 

 

1 DO OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo apoiar a realização de eventos acadêmicos, técnicos e 

de extensão que ocorrerão na UFRA, propostos pelo ISPA, até 30 de janeiro de 2018.  

  

2. DOS PROPONENTES   

 Poderão submeter propostas servidores docentes e técnicos administrativos em exercício 

no ISPA e discentes devidamente matriculados nos cursos de graduação em Medicina 

Veterinária ou Zootecnia, com o endosso de seus respectivos Centros Acadêmicos.  

 

3. DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DE PROPOSTAS   

a) A proposta deverá ser apresentada em formulário próprio para este edital, disponível 

em www.ispaufra.com, contendo a programação prévia do evento e qual a contrapartida 

do ISPA para a realização do mesmo. Propostas submetidas em outros formulários serão 

desclassificadas.  

b) As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, pelo e-mail 

protocolo.ispaufra@gmail.com. 

c) O período para submissão de propostas será do dia 09 até as 23:59h do dia 25 de 

outubro de 2018. 

d) Cada proponente poderá apresentar APENAS UMA proposta de evento acadêmico, 

não havendo impedimento que o mesmo seja membro da equipe organizadora de outra 

proposta submetida neste edital.  

e) Não serão aceitas, em hipótese alguma, propostas incompletas, manuscritas, bem como 

em documento diferente do formulário disponível no site do ISPA ou fora do prazo 

estipulado neste edital. 

mailto:ispa.ufra@gmail.com
http://www.ispaufra.com/
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f) Em caso de propostas vinculadas a projetos ou programas, faz-se necessário informar 

no formulário de submissão de propostas os dados do projeto (número de cadastro e título 

do projeto PROEX). 

g) Em caso de proposta proveniente de discentes, estas deverão ter a ciência e anuência 

do Centro Acadêmico correspondente e os respectivos comprovantes de matrícula atuais 

dos membros das Comissão Organizadora.  

h) É de responsabilidade do proponente do evento o acompanhamento do processo 

seletivo, desde a inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos 

estabelecidos neste edital. 

 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

Serão disponibilizados R$ 15.000,00 (quinze mil reais), provenientes da Matriz Interna 

de Realocação Orçamentária do Instituto (MAIRO – ISPA) executado na forma de 

passagens e diárias para financiamento dos eventos acadêmicos.   

 

5. DA QUANTIDADE DE PROPOSTAS FINANCIADAS 

a) Serão financiadas propostas de eventos acadêmicos conforme avaliação da Comissão 

Assessora de Extensão do ISPA, sendo priorizadas as propostas que envolvam as 

seguintes áreas: 

i. Criminalização do abandono de animais de companhia; 

ii. Maus tratos dos animais;  

iii. Tráfico de animais silvestres; 

iv. Valorização da vida: prevenção ao suicídio, discussão sobre transtornos de ansiedade; 

v. Métodos alternativos ao uso de animais em ensino e pesquisa; 

vi. Fortalecimento do empreendedorismo – Empresas Juniores; 

vii. Prevenção à saúde e promoção de ações relacionadas ao bem-estar-animal. 

 

b) Apesar das prioridades, todas as propostas serão apreciadas de forma igualitária pela 

Comissão Assessora de Extensão do ISPA, podendo ser contempladas áreas diversas 

daquelas especificadas neste Edital. 

 

c) O número de propostas contempladas dependerá da quantidade de propostas 

apresentadas de acordo com orçamento disponibilizado neste edital. As propostas 

poderão ser integral ou parcialmente contempladas a depender dos recursos disponíveis 

de avaliação da Comissão de Extensão do ISPA. 

 

mailto:ispa.ufra@gmail.com
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6. ITENS FINANCIÁVEIS 

6.1 – Serão financiadas apenas as despesas com passagens e diárias para palestrantes e 

colaboradores eventuais para realização do evento; 

6.2 – As solicitações de diárias e passagens devem ser feitas através do formulário e 

seguindo as orientações disponíveis em: 

http://www.proaf.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Ite

mid=290;  

6.3 – O relatório final da atividade deverá apresentar as informações referentes à 

distribuição dos recursos gastos com diárias e passagens, bem como conter o Relatório 

de Viagem de cada colaborador eventual contemplado com recursos de MAIRO do 

Instituto, conforme orientações disponíveis em: 

http://www.proaf.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Ite

mid=290; 

 

7. ANÁLISE E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 Serão priorizadas propostas que contemplem o um ou mais temas relacionados no 

item 5 deste edital.  

7.2 Serão adotados como critério o número de pessoas atendidas (estimada), abrangência 

do evento, a expertise dos proponentes na área proposta e integração com o ensino e a 

extensão. 

7.3 A critério da Comissão Assessora de Extensão do ISPA, poderão ser utilizados outros 

indicadores para a tomada de decisão final quanto às propostas contempladas neste Edital. 

  

8. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

8.1 O resultado será divulgado por meio do site www.ispaufra.com, a partir do dia 26 de 

outubro de 2018.  

8.2 Os recursos contra o resultado do edital devem ser interpostos na data limite de 29 de 

outubro de 2018, via e-mail protocolo.ispaufra@gmail.com.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTEMPLADOS NO EDITAL 

9.1 Os contemplados no Edital devem entregar à Direção do ISPA, com encaminhamento 

à Comissão Assessora de Extensão, o relatório de atividades contendo público alvo 

contemplado, número de inscrições, programação final, relatórios de viagens e de diárias 

do Instituto como apoio ao evento. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

mailto:ispa.ufra@gmail.com
http://www.proaf.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=290
http://www.proaf.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=290
http://www.proaf.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=290
http://www.proaf.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=290
http://www.ispaufra.com/
mailto:protocolo.ispaufra@gmail.com
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10.1 Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Comissão Assessora 

de Extensão do ISPA e, em segunda instância, pela Direção do Instituto.  

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

11.1 Informações e esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos no ISPA.  

E-mail: ispaufra@gmail.com  

Home Page:  www.ispaufra.com 

  

  

Belém, 09 de outubro de 2018  

  

  

  

Comissão Assessora de Extensão do ISPA: 

Profa. Déborah Mara Costa Monteiro 

Prof. Felipe Nogueira Domingues 

Profa. Fernanda Martins Hatano 

Profa. Joseane Moutinho Viana 

Dra. Márcia Janete de Fátima Mesquita de Figueiredo 

Profa. Nazaré Fonseca de Souza 

Prof. Rinaldo Batista Viana 

 

 

 

 

Profa. Maria Cristina Manno 

Vice-Diretora do ISPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ispa.ufra@gmail.com
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EDITAL Nº 018/2018 - ISPA 

 

  

ANEXO I – Formulário de solicitação de apoio a eventos 

 

1. Título da Atividade 

 

 

 

2. Caracterização da Atividade (Marcar uma das alternativas listadas) 

 

Curso (Carga horária mínima de 08 horas) 

Evento  

 

 Tipo: (   ) Congresso  (   ) Seminário  (   ) Ciclo de Debates (   ) Exposição     

           (   ) Outros (especificar): ______________________   

 

3. Coordenador(a) da Atividade 

Nome  Matrícula Telefone de 

Contato 

E-

mail 

Categoria1 Carga 

Horária de 

Dedicação 

Semanal(h) 

a Atividade 

      

    1Docente: D    Técnico-administrativo: T    Discente: Di 

 

4. Equipe de Trabalho 

Nome/Instituição Matrícula Categoria1 Função na 

Atividade 

Carga 

Horária de 

Dedicação 

Semanal(h) 

a Atividade 

     
1Docente: D    Técnico-administrativo: T    Discente: Di   Outros: O: 

Especificar_______________ 

 

                                                 
 

 

mailto:ispa.ufra@gmail.com


 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

INSTITUTO DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

 

_________________________________________________________________ 
Instituto de Saúde e Produção Animal – ISPA 

Av. Presidente Tancredo Neves, nº2501, Bairro Montese, Belém – PA 
Fone: (91)3210-5137       ispaufra@gmail.com 

 

 6 

 

5. Área Temática Principal  

 

(   ) i. Criminalização do abandono de animais de companhia; 

(   ) ii. Maus tratos dos animais;  

(   ) iii. Tráfico de animais silvestres; 

(   ) iv. Valorização da vida: prevenção ao suicídio, discussão sobre transtornos de ansiedade; 

(   ) v. Métodos alternativos ao uso de animais em ensino e pesquisa; 

(   ) vi. Fortalecimento do empreendedorismo – Empresas Juniores; 

(   ) vii. Prevenção à saúde e promoção de ações relacionadas ao bem-estar-animal. 

(   ) viii. Outro: ____________________________________________________________ 

 

Contempla outras áreas temáticas? (especificar se for o caso) 

 

____________________________________________ 

      

6. Existe vinculação a Programas e ou Projetos?  

 

Programa (  )  Projeto  (  )    no. Cadastro PROEX: _____________________ 

              

Especificar: _______________________________________________ 

 

7.  Período de Realização, Carga Horária Total e Local de Realização 

 

 

 

8. Período de Inscrição  

 

 

 

9. Resumo da Atividade  

 

 

10. Contextualização e Justificativa da Proposta  

 

 

 

11. Objetivo(s) da Atividade. 

mailto:ispa.ufra@gmail.com
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12. Metodologia de Execução. 

 

 

 

13. Programação da Atividade 

Ação Detalhamento da Ação 

Período de 

Execução 

 

 

  

  

14. Resultados Esperados 

 

 

 

15.  Apoio esperado do ISPA  

 

 

 

     

16.   Parcerias (caso se aplique) 

 

( ) Sim                                   (   ) Não 

 

(  )Pública                            (   )Privado 

 

Nome do (s) parceiro(s):  

 

 

 

17.   Público Alvo e Estimativa de Público 

 

Público Alvo (Especifique o tipo de público a que se destina a ação. Ex: Alunos 

das Escolas Municipais): 

 

Estimativa de Público (Previsão do número de participantes da ação):  

 

mailto:ispa.ufra@gmail.com

