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RESOLUÇÃO N.º 136/97 
de 25 de julho de 1997 

 
 

Dispõe sobre a participação de docentes e 
funcionários da UNIPLAC em conferências, 
congressos ou outros eventos similares e dá outras 
providências. 

 
 
 

Nara Maria Kuhn Göcks, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 33 dos Estatutos 
da Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense - UNIPLAC, 
 
 

R E S O L V E   : 
 
Art. 1º - Compete aos Diretores das Unidades de Ensino propor à Presidência da UNIPLAC a 

participação de docentes em conferências, congressos ou outros eventos similares, 
que versem sobre temas de cunho científico, técnico, artístico, cultural ou 
equivalente. 

  
§ 1º - Tratando-se de funcionários da entidade, a proposição deverá ser encaminhada 

pelo Diretor Executivo da UNIPLAC. 
 

§ 2º - A autorização prevista neste artigo somente poderá ser concedida nos casos em 
que o tema-objeto do evento tenha como finalidade o aperfeiçoamento e a 
atualização de dados e informações relativos aos vários campos de 
conhecimento humano e esteja relacionado com as disciplinas e, no caso dos 
funcionários, com as suas atividades funcionais. 

  
Art. 2º - O requerimento de participação, devidamente instruído com o temário do evento e a 

justificativa de participação do interessado, deverá ser objeto de aprovação da 
Presidência com antecedência de no mínimo (5) cinco dias da data do início do 
evento a que se referir. 

  
Parágrafo Único : O afastamento referido no Art. 2º compreenderá estritamente o 
período do evento e, em casos justificados, os dias referentes ao deslocamento do 
participante. 

  
Art. 3º - Poderá ser concedido auxílio financeiro para o custeio das despesas necessárias, em 

conformidade com a programação orçamentária anual e  disponibilidade financeira 
existente, mediante apresentação de planilha estimativa de custos juntada ao 
requerimento aludido no Art. 2º  desta Resolução, a qual será avaliada pela 



Presidência e fixado no ato de sua aprovação. 
  
Art. 4º - Quando a participação do interessado consistir na apresentação de trabalhos de 

pesquisa, relacionados com os interesses na projeção institucional da UNIPLAC ou 
no cumprimento de seus objetivos estatutários, o auxílio financeiro poderá 
contemplar, a critério da Presidência, até 100% (cem por cento) do custo apresentado 
na planilha estimativa. 

  
Art. 5º - Nos demais casos não contemplados no artigo anterior, o auxílio financeiro 

mencionado poderá ser de até 50% (cinqüenta) por cento. 
  
Art. 6º - O auxílio financeiro concedido deverá ser comprovado através de prestação de 

contas junto à tesouraria, com os comprovantes de despesas na via original, nominais 
à UNIPLAC, sem emendas, rasuras ou ressalvas, em até cinco dias após o retorno do 
participante. 

  
Art. 7º - O interessado cujo afastamento tenha sido autorizado nos termos desta Resolução 

deverá comprovar a participação efetiva no evento, mediante documento fornecido 
pela respectiva entidade promotora. 

  
Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 

Lages, 26 de maio de 1997. 
 
 
 
 

Nara Maria Kuhn Göcks 
Presidente 

 
 
 


