
EDITAL  IEAHu  PARA  APOIO  A  GRUPOS  DE  PESQUISA
INTERDISCIPLINARES, LIGADOS ÀS HUMANIDADES 

O IEAHu convoca os interessados a apresentarem propostas de apoio e fomento às
pesquisas interdisciplinares em Humanidades, conforme as condições a seguir:

1. OBJETIVOS
 

A fim de fomentar práticas interdisciplinares e de apoiar grupos interdepartamentais e
de natureza interdisciplinar cujas pesquisas e atuações estejam ligadas às Humanidades,
o  IEAHu  torna  público  este  Edital,  para  recebimento  e  análise  de  propostas  que
contribuam para os seguintes objetivos:

a) Estímulo  à  consolidação  e  ao  desenvolvimento  de  grupos  de  pesquisa
interdepartamentais e de natureza interdisciplinar  e/ou interinstitucional.

b) Produção,  troca  e  divulgação  de  conhecimentos  científicos  e  culturais  de
natureza interdisciplinar, interdepartamental e/ou interinstitucional.

c) Incentivo à ampliação das práticas docentes e à participação de alunos de pós-
graduação e de graduação em atividades que ampliem perspectivas e métodos de
pesquisa, bem como seus possíveis campos de atuação.

d) Apoio à reflexão acadêmica acerca de temas de amplo alcance em todas as áreas
ligadas às Humanidades e promoção de discussões plurais.

2. REQUISITOS E CONDIÇÕES

1.  Dos proponentes

Poderão  apresentar  solicitação  de  apoio  financeiro  para  Grupos  de  Pesquisa  os
proponentes que atenderem aos seguintes requisitos:

a) Serem membros (no mínimo dois) de um grupo de pesquisa interdisciplinar e
interdepartamental vinculado à PUC-Rio .

b) Pertencerem a mais de um Departamento do CTCH e/ou do CCS da PUC-Rio.
c) Serem  professores  do  quadro  principal,  ou  do  quadro  complementar,  ou

eméritos, de Departamentos do CTCH ou do CCS da PUC-Rio.
d) Terem Curriculum Vitae cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes.
e) Não fazerem parte do Conselho Consultivo do IEAHu.

No caso de um proponente inscrever dois projetos no mesmo Edital, apenas um deles
poderá ser contemplado.



2.  Do apoio

As propostas devem contemplar a consolidação, o fortalecimento e a divulgação
das atividades de Grupos de Pesquisa interdisciplinares da PUC-Rio cadastrados
em diretório do CNPq - excluída a contratação de pessoal e a organização de
eventos. 

3. FORMATO DA PROPOSTA

a) A proposta deve ser apresentada em forma de projeto, com no mínimo 3 e no
máximo 6 páginas, em arquivo PDF, TNR 12, espaço 2 e deve conter:

título;

descrição;

justificativa (pertinência dentro do enquadramento proposto no item 1 e no item
2.2);

objetivos;

orçamento detalhado;

Especificação, se for o caso, de recursos de que dispõe atualmente o Grupo de
Pesquisa para pagamento de itens financiáveis  neste edital  (verificar  item 8):
valor, período de vigência e organismos de financiamento.

Cronograma.

Cronograma específico de atividades previstas no estágio de pesquisa (previsto
no item 8n)

4. OS RECURSOS FINANCEIROS

É de R$  40.000,00 (quarenta mil reais) o montante de recursos destinados ao
presente Edital. O teto orçamentário é de 10.000,00 (dez mil reais) por projeto.
O IEAHu não se compromete com o fornecimento da totalidade dos recursos
demandados.

5. AS CONDIÇÕES PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA E OS PRAZOS

a) O envio de propostas deverá ser feito por meio eletrônico (enviar o projeto, em
arquivo PDF, para o seguinte endereço eletrônico: sheila.durao@puc-rio.br).

b) Os proponentes serão responsáveis por todas as informações que constam no
projeto.



c) O período de submissão de projetos vai de 22 de setembro de 2021 ao 31 de
outubro de 2021

6. ALTERAÇÕES DA PROPOSTA

a) As alterações abaixo listadas poderão ser solicitadas no máximo 90 (noventa)
dias após a aprovação das propostas:

mudança de cronograma;

inclusão/substituição de participantes;

comissão organizadora;

orçamento.

b) Alterações feitas fora do prazo previsto terão de ser justificadas e submetidas à
aprovação  da  comissão  de  avaliação  dos  projetos  (Conselho  Consultivo  do
IEAHu). 

7. A AVALIAÇÃO, A REJEIÇÃO E A SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 A avaliação das propostas

Todas as propostas serão avaliadas pelo Conselho Consultivo do IEAHu, segundo
os seguintes parâmetros:

análise técnica (exequibilidade da proposta);

análise de mérito (adequação aos fins do presente Edital);

análise da abrangência, da representatividade e do impacto interno e externo à PUC-
Rio;

análise orçamentária (adequação às condições listadas no presente Edital).

Serão  priorizados  Grupos  de  pesquisa  que  não possuem financiamento  por
agências  de fomento à pesquisa ou instituições privadas.

7.2 Não serão consideradas propostas que

a) não atendam aos objetivos e às regras do presente Edital;
b) estejam incompletas;
c) tenham sido enviadas fora do prazo ou para outro endereço eletrônico que não o

mencionado no item 5 a.

7.3 A seleção das propostas



A divulgação da seleção das propostas ocorrerá até 1 (um) mês após o prazo final de
submissão, no site do IEAHu. O proponente será comunicado por via eletrônica. 

O prazo para a  utilização dos recursos  financeiros  será de até  12 (doze)  meses,
contados a partir da divulgação dos resultados.

8. ITENS FINANCIÁVEIS

a) Produção, elaboração e divulgação de sites;
b) Serviços de design, serviços gráficos e cópias;
c) Elaboração de publicações online ou impressas;
d) Elaboração de material audiovisual;
e) Serviços de diagramação;
f) Serviços de tecnologia da informação;
g) Tradução de textos acadêmicos;
h) Material de escritório;
i) Equipamento e material permanente (que serão incorporados ao patrimônio da

PUC-Rio)
j) Material de divulgação;
k) Aquisição de material bibliográfico;
l) Custos de expedição e postagem;
m) Custos  de  participação  de  membros  do  Grupo  de  Pesquisa  em  eventos

relacionados às atividades do grupo (inscrições, passagens e hospedagens).
n) Estágio  de  pesquisa  de  discentes  inscritos/as  na  PUC-Rio  em  cursos  de

graduação  e/ou  pós-graduação  (verificar  tabela  de  pagamento  e  informações
complementares  em  anexo),  com  limite  de  até  20%  do  total  de  recursos
concedidos ao grupo de pesquisa. Bolsistas de agências de fomento não poderão
ser aceitos para contratação de estágio de pesquisa.

ATENÇÃO: Não serão aceitos pagamentos a pessoas físicas.

9. RELATÓRIO FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

O proponente fica comprometido a enviar o relatório final e a prestação de contas no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da finalização das propostas previstas e
aprovadas. 

9.1 O relatório final deve conter os seguintes itens

a) descrição das atividades e/ou itens adquiridos;
b) comparação entre expectativas e projeções e o resultado final obtido;
c) menção a eventuais mudanças em relação ao projeto, alcance público etc;
d) análise do resultado final e de sua contribuição para os fins almejados por

este Edital.



e) No caso de utilização de recursos para pagamento de estágio de pesquisa, é
obrigatória  a apresentaçao de um  relatório especifico de atividades dos/as
estagiários/as.

Com  o  objetivo  de  divulgar  os  resultados,  solicita-se  aos  proponentes
contemplados que enviem todo e qualquer material audiovisual e mídias sociais
que registrem as atividades realizadas no âmbito deste edital.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O presente Edital poderá ser suspenso, revogado ou cancelado a qualquer tempo,
no todo ou em parte, por decisão do Conselho Consultivo do IEAHu, motivo de
interesse  público  ou  exigência  legal,  sem  que  isso  implique  direito  a
indenizações ou reclamações de qualquer natureza. 

b) Qualquer  material  de  divulgação  relacionado  a  este  Edital  deverá,
obrigatoriamente, incluir a logomarca do IEAHu, acompanhada da logomarca do
CTCH e da PUC-Rio.1

c) Compete  ao  Conselho Consultivo  do IEAHu resolver  os  casos  omissos  e  as
situações não previstas neste Edital.

1 As  logomarcas  devem  obedecer  seus  respectivos  manuais  e  deverão  seguir  a  seguinte  ordem
hierárquica no material de divulgação: logo do grupo de pesquisa (se houver), IEAHu, CTCH e PUC-
Rio. O IEAHu prontifica-se a fornecer o manual e a prestar auxilio em caso de dúvidas.



ANEXO – Estágio de Pesquisa

A) Tabela de valores mensais para 1 hora semanal de estágio discente:

CATEGORIA VALOR

Aluno/a de graduação I R$29,97

II R$34,23

III R$39,00

Aluno/a de mestrado R$111,50

Aluno/a de doutorado I R$161,50

II R$198,00

*Os critérios para definição dos diferentes níveis das categorias estágio discente de
graduação  e  doutorado  devem  ser  verificados  junto  ao  Decanato  e/ou
Departamento em que o/a discente está vinculado/a.

B) A carga horária semanal, de acordo com a Lei que rege o estágio (11.788 de 2008),
não pode ultrapassar o limite de 30 horas.

C) As dúvidas e informações sobre o contratação de discentes para estágio de pesquisa,
devem ser dirigidas ao Setor de Recursos Humanos da PUC-Rio, através dos seguintes
canais:

1) Protocolo Eletrônico:
Acesse o link  
http://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WLoginProtocoloGenerico.aspx?
p=&idCC=37
Professor/a, informe CPF e senha do PUC Online;
Selecione o Assunto – Estagiários/Monitores;
Selecione o Motivo – Dúvida;
Faça o registro no campo Mensagem.

2) E-mail: 
rhatendimento@puc-rio.br 

http://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WLoginProtocoloGenerico.aspx?p=&idCC=37
http://sgu.rdc.puc-rio.br/SGUWeb/protocolo/WLoginProtocoloGenerico.aspx?p=&idCC=37

