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Ato da CPSP 004/2017 

Ref.: Chamada de Projetos 03/2017 - Programa de Apoio à Organização de Eventos das Associações ou Sociedades 
Técnico-Científicas e Institutos de Pesquisa 

 

A Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná torna público a retificação do objetivo, da exigência de elegibilidade do 
evento técnico-científico e do cronograma da Chamada de Projetos 03/2017 – Programa de Apoio à Organização de Eventos 
das Associações ou Sociedades Técnico-Científicas e Institutos de Pesquisa conforme seguem: 

Onde lê-se:  

“Conceder apoio financeiro as associações ou sociedades técnico-científicas e institutos de pesquisa públicos ou de Direito 
Privado (Organizações Sociais - Pessoas Jurídicas de Direito Privado-OS’s) sem fins lucrativos, todos com sede e CNPJ no 
Estado do Paraná, na organização de eventos relacionados com ciência e tecnologia, nas diversas áreas de conhecimento, 
destinados ao intercâmbio de experiências entre pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus trabalhos, cuja realização 
ocorra no âmbito estadual no período de julho de 2017 a março de 2018”. 

Leia-se:  

“Conceder apoio financeiro as associações ou sociedades técnico-científicas e institutos de pesquisa públicos ou de Direito 
Privado (Organizações Sociais - Pessoas Jurídicas de Direito Privado-OS’s) sem fins lucrativos, todos com sede e CNPJ no 
Estado do Paraná, na organização de eventos relacionados com ciência e tecnologia, nas diversas áreas de conhecimento, 
destinados ao intercâmbio de experiências entre pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus trabalhos, cuja realização 
ocorra no âmbito estadual no período de 20 de junho de 2017 a março de 2018”. 

A mesma retificação vale para o item 3.4.2, que prevê a realização do evento técnico-científico no Estado do Paraná, no 
período de 20 de junho de 2017 a março de 2018. O Cronograma passa a ser: 

4. CRONOGRAMA 

Atividade Data/Prazo 

Submissão eletrônica das propostas Até as 17h59 do dia 29/05/2017 

Encaminhamento da documentação impressa exigida  Até dia 29/05/2017 

Sessão pública de leitura e conferência dos documentos Dia 31/05/2017 às 9hs 

Divulgação das propostas inelegíveis A partir de 31/05/2017 

Prazo para recurso referente às propostas inelegíveis Até dois dias úteis após a divulgação dos resultados de elegibilidade 

Divulgação final das propostas elegíveis A partir de 05/06/2017 

Divulgação do resultado de relevância  A partir de 06 /06/2017 

Solicitação de parecer referente a avaliação de relevância Até dois dias úteis após a divulgação dos resultados  

Interposição de recursos Até três dias úteis após a divulgação dos resultados  

Divulgação do resultado Final  A partir de 14/06/2017 

 

Curitiba, 27 de abril de 2017. 

 

 

_________________________________________________ 
Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência,  

Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária 

 


