Edital 2018 - nº 001
A ANPED torna público o presente Edital e convida as pessoas associadas a
apresentarem propostas nos termos deste Edital. O presente edital objetiva
apoiar duas (2) pessoas associadas a participarem do evento WERA 2018
World Congress, com apresentação de trabalho, a se realizar em Cidade do
Cabo, Africa do Sul, de 03 a 05 de agosto.

1

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Objetivo
O presente Edital tem por objetivo apoiar a participação de duas pessoas
associadas à ANPEd para apresentação de trabalho no evento WERA 2018
World Congress, na forma de apoio financeiro de R$ 2.000,00 para cada um
dos selecionados.

2. PUBLICO ALVO
2.1. Pesquisadores Associades à ANPED e com a Anuidade de 2017/2018
quites, que tenham trabalho aprovado no WERA 2018 World Congress.

3. DO APOIO
3.1 O apoio a ser concedido pela ANPED, será na forma de transferência
bancária para conta corrente das pessoas selecionadas, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).

4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS
4.1 As candidaturas devem observar as condições específicas estabelecidas
neste Edital, que determina os requisitos relativos à submissão de proposta.
4.2 As inscrições deverão ser feitas por meio do envio de formulário (Anexo I) e
demais
documentos
solicitados,
preenchido
para
o
e-mail:
weraedital.anped@gmail.com.
4.3 Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios e o
atendimento aos mesmos é considerado imprescindível para o exame da
proposta, seu enquadramento, análise e julgamento pela Comissão

Examinadora.
4.4 A ausência ou insuficiência de informações ou documentos poderá resultar
na desclassificação da proposta.
4.5 Caso a pessoa proponente tenha tido dois trabalhos aprovados para
apresentação no WERA 2018 World Congress poderá apresentar uma
candidatura mencionando e anexando ambos trabalhos na proposta.

5. QUANTO À SUBMISSÃO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
5.1 As pessoas interessadas deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Comprovar quitação das anuidades 2017/2018 até 28/6;
b) Comprovar aprovação de trabalho submetido à WERA 2018 World
Congress;
c) Possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até 28/6.
5.2 A Proposta deverá ser submetida no e-mail: weraedital.anped@gmail.com
contendo os seguintes documentos anexados em formato pdf:
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido;
b) Texto completo a ser apresentado no evento (pode ser em português e/ou
inglês);
c) Carta de aceite do evento;
d) Currículo Lattes atualizado, com o recorte dos últimos três anos;
e) Comprovante bancário.

6. CRONOGRAMA
Atividades

Data

Lançamento do Edital no Portal da ANPEd

16/06/2018

Período para submissão das propostas

16/06/2018
29/06/2018

Divulgação dos resultados no Portal da ANPEd

04/07/2018

Prazo para recurso

04 a 06/07/2018

a

Divulgação do resultado final e pagamento das
propostas contempladas

08/07/2018

7. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO
7.1 A seleção das propostas submetidas ao presente Edital será realizada por
comissão constituída pela ANPEd, por intermédio de análises e avaliações
comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes etapas:
a) análise preliminar - pela Comissão Julgadora da ANPEd quanto ao
enquadramento às condições e exigências especificadas no presente
Edital;
b) análise de mérito - pela Comissão Julgadora da ANPEd
c) homologação do julgamento - mediante o Parecer da Comissão
Julgadora da ANPEd.
7.2 A análise de mérito considerará os seguintes critérios:
a) Qualidade científica da proposta;
b) Representatividade da temática no contexto da pesquisa na área;
c) Priorização de um apoio para jovem pesquisador e um apoio para
pesquisador sênior (doutorados antes de 2007, inclusive).
7.3. O resultado do processo de seleção será publicado no Portal da ANPEd
(www.anped.org.br).

8. AVALIAÇÃO FINAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS:
8.1 – As candidaturas selecionadas deverão enviar à ANPED comprovação de
que a viagem foi realizada enviando cópias do certificado de apresentação, da
passagem e do recibo de hospedagem e também se dispor a partilhar a
experiência com os jornalistas da ANPED.

9. Comissão Julgadora:
9.1 A comissão julgadora será formada pelos seguintes associados:
Profa. Dra. Geovana Mendonça Lunardi Mendes – (Presidente)
Profa. Dra. Maria Luiza Süssekind – (Membro)
Prof. Dr. Antônio Lisboa Leitão de Souza – (Membro)

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A responsabilidade pelo acompanhamento do presente Edital é da
Diretoria da ANPEd.
10.2. O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público e, em
especial, às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
10.3 Não é permitido integrar a Comissão Julgadora o pesquisador que tenha
apresentado propostas a este Edital.

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11.1 Informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser
adquiridas através do e-mail: weraedital.anped@gmail.com

Andrea Gouveia
Presidente da ANPED

ANEXO I FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS:
CPF:
IDENTIDADE:
ÓRGÃO EXPEDIDOR:
UF:
PASSAPORTE:
EMISSAO:
DATA DE NASCIMENTO:
TELEFONE:
TEL. COMERCIAL:
CELULAR:
E-MAIL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP :

Titulo do Trabalho a ser apresentado:

Quando se associou à ANPED?

DECLARO TER ANEXADO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido;
b) Texto completo a ser apresentado no evento (pode ser em português e/ou
inglês);
c) Carta de aceite do evento;

d) Currículo Lattes atualizado, com o recorte dos últimos três anos;
e) Comprovante bancário.

_______________________
ASSINATURA DO PROPONENTE

