
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

EDITAL nº059/2022,   
de 22 de junho de 2022

A Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade do Planalto
Catarinense – UNIPLAC, Profa. Dra. Lilia Aparecida Kanan, no uso de suas atribuições, faz
saber  aos  professores  do  quadro  de  colaboradores  da  UNIPLAC  que  estão  abertas,  as
inscrições para o processo de seleção de propostas de Eventos científicos, tecnológicos e/ou
de inovação a serem realizados na UNIPLAC, com recursos oriundos do Edital de Chamada
Pública FAPESC nº 23/2022 PROEVENTOS 2023.

1.   A proposta necessariamente deve:

a) Prever a realização do Evento entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023; 

b) Atender a todos os critérios e definições formalmente expressos no Edital de Chamada 
Pública FAPESC nº 23/2022 PROEVENTOS 2023 
(http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/edital-de-chamada-p
%C3%BAblica-22.2022-proeventos-2023-assinado.pdf)

   2. As propostas devem ser encaminhadas  para propepg@uniplaclages.edu.br, com o assunto
EDITAL  PROEVENTOS  2023,  evidenciando  qual  categoria  o  projeto  se  enquadra:  se
local/regional, estadual, nacional ou internacional

3. CRONOGRAMA

Cronograma Datas

Período de Inscrições     06/06/2022  a 14/07/2022

Homologação das inscrições  15/07/2022

Divulgação do resultado    16/07/2022

Período de recurso    17/07/2022  a 18/07/2022

Resultado    19/07/2022

Submissão das propostas de Eventos selecionadas pela 
PROPEPG na Plataforma de CTI da FAPESC (online)

20/07/2022 a 01/08/2022

mailto:propepg@uniplaclages.edu.br
http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/edital-de-chamada-p%C3%BAblica-22.2022-proeventos-2023-assinado.pdf
http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/edital-de-chamada-p%C3%BAblica-22.2022-proeventos-2023-assinado.pdf


4. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos  e homologados pela Pró- Reitoria de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação.

Lages, 22 de junho de 2022.

Lilia A. Kanan

Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação
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