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Relatório de execução financeira

Após  o  cancelamento  do  Programa  em  2020  devido  à  pandemia,  a  Pró-reitoria  de

Graduação  (PROGRAD)  lançou,  em  2021,  dois  editais  no  âmbito  do  Programa  de  Apoio  à

Participação Discente em Eventos (PAPADE): o edital nº. 46/2021, de 06 de julho de 2021; e o

edital de fluxo contínuo nº. 87/2021/PROGRAD, de 25 de agosto de 2021. Este benefício tem por

objetivo financiar a inscrição e o transporte de estudantes de graduação para participar de eventos

de natureza científico-acadêmica ou artístico-cultural. Neste ano, a fim de atender as medidas de

distanciamento social, o benefício disponibilizado pelo Programa restringiu-se a financiar apenas a

inscrição em eventos online.

No  edital  46/2021  o  montante  destinado  para  a  execução  do  Programa  foi  de  R$

20.000,00 (vinte mil reais);  e o valor máximo a ser concedido por candidato foi de R$ 500,00

(quinhentos reais).  Foram efetuadas 07 inscrições,  das quais  03 foram indeferidas.  Assim, 04

alunos(as) de graduação foram contemplados(as) com o benefício, conforme a tabela a seguir:

Contemplados
Natureza da
participação

Valor solicitado
Valor

deferido
1 Apresentação de Trabalho R$ 97,00 R$ 97,00
2 Apresentação de Trabalho R$ 110,00 R$ 110,00
3 Apresentação de Trabalho R$ 180,00 R$ 180,00
4 Apresentação de Trabalho 125€ = R$ 772,062* R$ 500,00

TOTAL R$ 1.159,06 R$ 887,00
*Banco Central do Brasil. Conversor de Moedas: <https://www.bcb.gov.br/conversao>. Acesso em 20/07/2021.

Devolução de valores: nesse edital, enfim, houve a necessidade de devolução, via GRU, apenas

do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Em relação ao edital 87/2021/PROGRAD, o valor destinado foi de R$ 10.000,00 (dez mil

reais) e o valor máximo a ser concedido às solicitações deferidas foi de R$ 350,00 (trezentos e

cinquenta reais).

A modalidade de fluxo contínuo adotada pela PROGRAD para esse edital foi definida

com o intuito priorizar a execução do recurso global do Programa, tendo em vista o baixo índice

de inscritos (apenas 07) e, consequentemente, de contemplados no edital anterior (apenas 04,

como foi  mencionado).  Assim,  foram ofertados quatro  ciclos  de inscrições  ininterruptos,  entre

agosto e dezembro de 2021, para os(as) alunos(as) da graduação interessados em apresentar

trabalhos  em  eventos  online.  Cada  ciclo  com  períodos  específicos  de  “(a)  Análise  das

solicitações”,  “(b) Resultado Preliminar”,  “(c)  Interposição de Recursos”,  “(d)  Resultado Final  e

Assinatura do Termo de Compromisso” e “(e) Envio para pagamento”. Além disso, em relação ao

edital anterior, o limite de submissão de inscrições por candidato(a) foi ampliado de 01 para, no

máximo, 02 – com exceção apenas dos(as) alunos(as) contemplados(as) no edital 46/2021, que

tiveram a inscrição restrita a apenas 01 no edital de fluxo contínuo.

https://www.bcb.gov.br/conversao


Apesar desse esforço, porém, não houve inscritos no edital.

Foz do Iguaçu, 04 de fevereiro de 2021.


