EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC - PRAPEC
ANEXO I – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Título e Sigla do Evento

Nome do proponente

Indique a etapa e local do evento:
ETAPA I
ETAPA II

(
(

)
)

Vínculo Institucional do Proponente:
Nome da Instituição: Inserir texto
Endereço: Inserir texto

Data
Município/Estado

PROGRAMA DE AUXÍLIO AO PESQUISADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS NO PAÍS E NO EXTERIOR - PRAPEC

EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC - PRAPEC
ANEXO I – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

1. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO
a) Título e sigla do evento: Inserir texto
b) Local do evento (cidade/estado/país): Inserir texto
c) Período de realização do evento: início - Inserir data
d) Abrangência do evento: (

) Internacional

término - Inserir data
) Nacional

(

(

) Regional

e) Regularidade do evento:
 Evento
 Evento
 Evento
 Evento

com mais de 10 anos de regularidade (
(
entre 5 a 10 anos de regularidade
com menos de 5 anos de regularidade(
(
novo (primeira edição do evento)

)
)
)
)

f) Formato de publicação dos trabalhos pelo evento:
 Evento científico com publicação dos anais com trabalhos completos em periódico
)
especializado com corpo editorial e indexação internacional........................................ (
 Evento científico com publicação em livro ou anais com trabalhos completos em periódico
)
especializado com corpo editorial e indexação nacional............................................... (
 Evento científico com publicação dos anais com trabalhos completos em livro, CD ou
)
DVD...................................................................................................................... (
)
 Evento científico com apenas publicação de livro de resumos. .................................... (
2. INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO
a) Título do(s) trabalho(s) a ser apresentado: Inserir texto
b) Nome do autor e co-autores (se houver), conforme citado no trabalho: Inserir texto
c) Forma de apresentação do trabalho: (

) oral

(

) pôster/banner

d) Área de conhecimento do trabalho: Inserir texto
e) Trabalho vinculado a algum projeto executado ou em execução com o apoio da FAPITEC/SE (ou
da extinta FAP-SE)?
(
) Não
(
) Sim. Especifique aqui o título, o edital e o período de execução do projeto.
3. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
a) Primeira vez que solicita apoio à FAPITEC/SE SE (ou da extinta FAP-SE) para a participação em
eventos?
(
) Sim
(
) Não. Especifique aqui o título e a data do último evento de que participou com o apoio
da FAPITEC/SE (ou da extinta FAP-SE).
b) Solicitou apoio de outra instituição para participação no evento?
(
) Não
(
) Sim. Qual? (
)CNPq (
)CAPES (
)FINEP (

)Outras: Inserir texto
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