
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

EDITAL 03/ 2021/ PROPPIT –
PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA

QUALIFICADA (PAPCIQ)

PROCEDIMENTO PARA APORTE ORÇAMENTÁRIO AO EDITAL DE APOIO À PUBLICAÇÃO

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas

atribuições legais conferidas pela Portaria nº 520/GR/UFOPA, de 30 de dezembro de 2019, torna

pública consulta às Unidades acadêmicas, Subunidades acadêmicas, e Programas de

Pós-graduação sobre interesse em aportar recursos ao Edital de Apoio à Publicação Qualificada

(PAPCIQ),

1. JUSTIFICATIVA:

Considerando as prerrogativas dos subitens 8.2. e 8.3. do Edital 03/2021/PROPPIT,

que prevêem a possibilidade de que Unidades acadêmicas, Subunidades acadêmicas, e

Programas de Pós-graduação possam aportar recursos ao Edital de Apoio à Publicação

Qualificada (PAPCIQ);

2. PROCEDIMENTO:

1°- Definir dentro da Unidade, qual o valor planejado para o aporte e qual a

origem desse valor no orçamento da UGR, definindo a estrutura orçamentária.

2°- Caso não tenha orçamento disponível na estrutura orçamentária, a unidade

deve enviar um Memorando Eletrônico à DIPLAN para solicitar os devidos ajustes

(remanejamento orçamentário), de modo que ao encaminhar o memorando à Proppit, o

valor já esteja disponível para empenho na estrutura correta.

Obs.1: Recomenda-se que a Estrutura Orçamentária esteja locada na ND

339020-Auxílio a Pesquisador, tendo em vista que os docentes são a maioria do público-alvo

atendido por este edital. Em caso de pedidos realizados por discentes (de graduação e de

pós-graduação), a Diretoria de Pesquisa procederá, conforme demanda, com o pedido de ajuste

da estrutura orçamentária para atendimento deste novo perfil de usuário.

Obs.2: A estrutura orçamentária deve estar definida no PI N0301O2000N - Pesquisa

e Difusão de Resultados.
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3° - A Unidade interessada envia à Diretoria de Pesquisa, um memorando

eletrônico manifestando interesse em aportar recursos ao Edital Papciq, informando os

dados da Estrutura Orçamentária: UGR, PTRES, FONTE, PI, ND e VALOR.

4° - Com a informação da Estrutura Orçamentária, a Diretoria de Pesquisa vai

tramitar o(s) pedido(s) de emissão de empenho à PROAD dentro do processo de pagamento e

dar seguimento aos fluxos dos pedidos.

5° As unidades tomarão conhecimento acerca dos empenhos por meio da

divulgação de Resultados Parciais no site da Proppit - Menu do Edital.

Santarém, 07 de outubro de 2021, atualizado em 16 de novembro de 2021.

Lenise Vargas Flores da Silva

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica

Abraham Lincoln R. de Souza

Diretor de Pesquisa, em exercício


