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Chamada Interna PPGEdu Nº 01/2022 de Apoio à participação em evento da 

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

 
 
 
1. Finalidade 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEdu ICHS/UFMT/UFR, torna 
pública a Chamada Interna PPGEdu nº 01/2022, que visa estimular a participação do 
quadro docente do programa na XVI Reunião Regional da ANPEd Centro-Oeste, 
apresentando trabalhos resultantes de projetos de pesquisas, com verba originária do 
projeto orçamentário do programa junto à Fundação Uniselva. 
 
 
2. Público-alvo e condições de participação 
 
 
2.1 Poderão ser solicitantes desta chamada Interna professores do Programa de Pós- 
Graduação em Educação ICHS/UFMT/UFR pertencentes ao quadro de professores 
permanentes e colaboradores; 
 
2.2 Para concorrer o candidato deverá apresentar formulário constante no anexo I, 
devidamente preenchido em todos os itens; 
 
2.3 Ser líder ou participante de projeto de pesquisa vigente (financiado ou não), 
devidamente registrado em seu Currículo Lattes; 
 
2.4 O Currículo Lattes deve estar atualizado na data de submissão; 
 
2.5 Ter Perfil ORCID atualizado. 
 
 
3. Recursos financeiros 
 
 
3.1 A origem dos recursos é de arrecadação própria do PPGEdu (Projeto junto à Fundação 
Uniselva); 
 
3.2 O total de recursos financeiros destinados à presente chamada interna é de R$ 
4.800,00; 
 
3.3 Cada solicitante terá, se aprovada a documentação submetida, sua anuidade de 
associação à ANPEd paga, condição para a participação na XVI Reunião Regional da 
ANPEd Centro-Oeste. 
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4. Prazos para execução da chamada interna 
 
4.1 A coordenação do PPGEdu irá receber inscrições para este edital até 28 de julho de 
2022. 
 
4.2 A aplicação dos recursos será realizada mediante verificação da documentação 
entregue até o limite de recursos financeiros previstos para esta chamada interna. 
 

4.3 Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações encaminhadas após 28 de julho de 
2022. 
 
 
5. Auxílio a ser concedido 
 
 
5.1 O valor a ser concedido corresponde à anuidade de associação da ANPEd, de acordo 
com o que é estipulado em sua página oficial na internet (https://www.anped.org.br) 
 
5.2 Em hipótese alguma será feito qualquer tipo de reembolso. 
 
 
6. Requisitos e condições para o solicitante 
 
 
6.1 O solicitante deverá, no preenchimento de sua ficha de inscrição, comprometer-se a 
apresentar trabalho resultante de suas pesquisas na XVI Reunião Regional da ANPEd 
Centro-Oeste; 
 
6.2 A solicitação, via e-mail, deve conter os seguintes documentos:  
 
6.2.1 Ficha de inscrição preenchida (anexo I); 
 
6.2.2 Boleto de pagamento de associado da ANPEd, ano calendário 2022, obtido 
mediante inscrição na página oficial da ANPEd (https://www.anped.org.br). 
 
6.3 É de responsabilidade do interessado requerer sua associação à ANPEd, gerar o boleto 
para pagamento e, posteriormente, inscrever-se no evento XVI Reunião Regional da 
ANPEd Centro-Oeste, incluindo sua proposta de apresentação de trabalho nas sessões 
específicas do evento; 
 
6.4 Cada solicitante poderá ser contemplado apenas uma vez na vigência desta chamada 
interna. 
 
 
7. Aprovação das Propostas 
 
 

https://www.anped.org.br/
https://www.anped.org.br/
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7.1 A coordenação do Programa verificará toda a documentação enviada que deverá estar 
em conformidade com o item 6 desta chamada interna. Verificada a adequação, o boleto de 
inscrição de associação à ANPEd será encaminhado à Fundação Uniselva para pagamento. 
 
7.2 O resultado de todas as anuidades pagas pelo Programa será publicado no site do 
PPGEdu no dia 01 de agosto de 2022. 
 
7.3 Dúvidas ou solicitações de informações devem ser encaminhadas ao e-mail 
ppgedu.ufr@gmail.com.  
 
 
8. Prestação de Contas 
 
 
8.1 A prestação de contas dos recursos recebidos (pagamento do boleto para associação à 
ANPEd) deverá ser feita mediante o envio ao PPGEdu, via e-mail 
(ppgedu.ufr@gmail.com), do comprovante de apresentação de trabalho no evento XVI 
Reunião Regional da ANPEd Centro-Oeste, devendo a prestação de contas ser realizada, 
impreterivelmente, até 16 de dezembro de 2022. 
 
8.2 A não apresentação do trabalho no evento, impossibilitando a prestação de contas, 
implica na necessidade de devolução do valor equivalente ao que foi pago pelo Programa 
pela anuidade da ANPEd, mediante guia de recolhimento gerada junto à Fundação 
Uniselva. 
 
 
9 Disposições gerais 
 
 
9.1 Os casos não previstos nesta chamada interna serão submetidos à deliberação do 
Colegiado de Curso do PPGEdu; 
 
9.2 A presente chamada interna entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
 

Rondonópolis, 06 de abril de 2022. 
 
 

 
Prof. Dr. Nivaldo Alexandre de Freitas 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação ICHS/UFR 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
 
 

Chamada Interna PPGEdu Nº 01/2022 de Apoio à participação em evento da 

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

 
 
 
1. Nome da/do solicitante: 
 
2. Matrícula SIAPE: 
 
3. Projeto de pesquisa relacionado ao trabalho a ser apresentado na XVI Reunião 
Regional da ANPEd Centro-Oeste:  
 
 
4. Link ORCID: 
 
5. Título do trabalho (final ou provisório) a ser apresentado na XVI Reunião Regional 
da ANPEd Centro-Oeste:  
 
 
 
Declaro estar de acordo com os requisitos e demais normas constantes nesta chamada 
interna e me comprometo a realizar a prestação de contas, conforme especificado no 
referido edital. 
 
 
 

Rondonópolis,_______ de ________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

 

 
Assinatura da/do solicitante 
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