
 

PORTARIA Nº 02,  de 06 de agosto de 2014. Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação da Rede Doctum 

de Ensino. 

 

 

 

Dispõe sobre o apoio à solicitação e participação dos corpo docente e discente das IES mantidas pelo 

Instituto Ensinar Brasil em eventos, visitas técnicas, viagens, entre outras atividades acadêmicas.  

A Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação da Rede Doctum de Ensino, no exercício de suas atribuições 

regimentais e, 

1. considerando que a participação em eventos, visitas técnicas, viagens, entre outras atividades acadêmicas 

pelo corpo docente e discente de uma instituição de ensino superior constitui-se em importante 

instrumento para o seu desenvolvimento acadêmico-profissional; 

2. considerando a necessidade de regulamentar a concessão de apoios, tanto individuais quanto coletivos, 

para a participação em eventos visitas técnicas, viagens, entre outras atividades acadêmicas; 

3. considerando a necessidade de propiciar aos discentes uma maior proximidade com diferentes 

perspectivas de sua área de estudo, além de novas realidades de mercado, condição favorecida pela 

participação em eventos, visitas técnicas, viagens, entre outras atividades acadêmicas; 

4. considerando a necessidade de organizar financeira e institucionalmente a destinação de recursos para o 

apoio à participação em eventos, visitas técnicas, viagens, entre outras atividades acadêmicas; resolve: 

 

Art. 1º - O apoio institucional à participação dos docentes e discentes em eventos é regulamentado pela 

presente portaria. 

 

Art. 2º - O apoio à participação, coletiva ou individual, em eventos deverá ser solicitado à Diretoria de 

Pesquisa e Pós Graduação, mediante requerimento próprio, no qual deve constar a data de realização e a 

programação do evento, o custo envolvido, além de uma breve justificativa da importância do mesmo para a 

qualificação docente e formação do(s) aluno(s). 

 

Art. 3º - Estão aptos a solicitar apoio institucional para participação individual em eventos acadêmicos, 

discentes e docentes da Rede Doctum, pesquisadores, com apresentação de trabalhos previamente aprovados 

no evento. 

 

          § 1º: O solicitante deve apresentar documentação comprobatória de aprovação do trabalho no ato da 

solicitação do apoio institucional. 

 

 § 2º: Havendo aprovação para apresentação de trabalho em eventos acadêmicos, com posterior 

publicação em seus anais, será autorizada a concessão de apoio no valor de até R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

O apoio será concedido mediante apresentação dos documentos que confirmem a participação e apresentação 

do trabalho. 

 

Art. 4º - Quando se tratar de participação coletiva ou individual destinada exclusivamente à assistência do 

evento, sem participação em apresentações como palestras e grupos de discussão, entre outros, a Instituição 

estudará a possibilidade de apoio. 

 

Art. 5º -  Após a participação no evento o solicitante que tiver o apoio aprovado deverá se comprometer junto 

ao Coordenador de Curso a realizar palestra ou algum tipo de formação com informações sobre os debates 

realizados no evento. 

 



Art. 6º -  O Fundo de Apoio à participação de docentes e discentes em eventos científicos é de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) semestrais, equivalendo um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais. 

 

 

 

Profa. Maria Renata Prado 

Diretora de Pesquisa e Pós Graduação Doctum 

 


