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Caras e caros colegas,	

Enviamos-lhes as últimas notícias do ano e aproveitamos para anunciar que, depois de dois 
anos e meio à frente do trabalho de edição e difusão das informações recebidas, a tarefa será 
retomada, em fevereiro de 2020, pelos novos editores do Boletim da Red-CG, Thiago 
Landi e Xóchitl Marissa Dávila Ordóñez, a quem agradecemos a cooperação constante. 	

Temos o prazer de compartilhar com vocês a nova edição da Bibliografia Latino-Americana 
de Cultura Gráfica e agradecemos a todas e todos que colaboraram para a realização deste 
projeto coletivo. Agradecemos especialmente ao Flavio Vignoli pelo projeto gráfico e e-book e 
à Olívia Almeida pela revisão paciente.	

Eis aqui os links de acesso para a nova edição da Bibliografia:	

https://redculturagrafica.org/es/bibliografia-lationoamericana-de-cultura-grafica-2/	

http://redculturagrafica.org/wp-content/uploads/2019/12/Bibliograf%C3%ADa-Red-CG-2019.pdf	

Ressaltamos o caráter processual deste projeto, que, como já indicamos anteriormente, não 
pretende apresentar a totalidade da produção bibliográfica latino-americana. Trata-se de uma 
compilação em processo, alimentada através de uma dinâmica orgânica de realização que conta 
com o apoio permanente de membros da Red-CG.	

As instruções relativas ao envio de informações, que continuarão alimentando nossa 
Bibliografia, podem ser acessadas através dos links:	

https://redculturagrafica.org/es/bibliografia-lationoamericana-de-cultura-grafica-2/	

http://redculturagrafica.org/wp-content/uploads/2019/12/Indicaciones_Bibliografi%CC%81a-
Latinoamericana-de-Cultura-Gr%C3%A1fica.pdf	

	

Desejamos-lhes excelentes festas e um belo ano novo,	

Ana e Marina	

 	

[Notícias RED Latinoamericana CG] 16 de dezembro de 2019 – 03 de fevereiro de 2020	

1 - [Novidade editorial] Maria Tereza Santos Cunha - (Des)Arquivar	
 	
2 - [Novidade editorial] Las cartas privadas de los emigrantes asturianos a América 
(1856-1936)", de Laura Martínez Martín	
 	
3 - [Novidade editorial] El texto encuentra un cuerpo, de Margo Glantz	
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4 - [Apresentação de libro] Huellas de tinta y papel. Cartas corrientes para una historia 
diferente, obra de Laura Martínez Martín, Guadalupe Adámez Castro y Elisa García 
Prieto	
 	
5 - [Novidade editorial] Fabulas Chilenas	
 	
6 - [Chamada] Dossier “Catálogos y colecciones editoriales en Latinoamérica: 
abordajes teóricos, históricos y materiales”	
 	
7 - [Chamada] Programa de Bolsas para Artistas e Pesquisadores da América Latina 
2020 - UNICAMP	
 	
8 - [Chamada] Programa de apoyo a formación de editores de la Cámara Colombiana 
del Libro y el Instituto Caro y Cuervo | Cámara Colombiana del Libro	
 	
9 - [Jornadas] Jornadas de investigación y difusión Literatura áurea y Humanidades 
Digitales	
 	
10 - [Feira] IV edición de la Feria de Editoriales independientes	
 	
11 - [Cursos] Programa Anual de Talleres 2020 – El Ombligo del libro	
 	
12 - [Seminário] Seminario Interdisciplinario de Bibliología programación anual 2020	
 	
13 - [Notícias] Las luchas pueden ser un poema colectivo	
 	
14 - [Notícias] Preocupación por la situación de Fondo de Cultura Económica en el 
país	
 	
15 - [Notícias] Fondo de Cultura Económica: denuncian "vaciamiento" en la filial 
argentina	
 	
16 - [Notícias] El enemigo de Taibo II no somos los editores, sino él mismo: Ruy 
Sánchez	
 	
17 - [Notícias] 10 novelas gráficas imprescindibles, ilustradores mexicanos y la ciudad	
 	
18 - [Notícias] Programa Abuelas y abuelos cuentacuentos en Lima, Perú.	
 	
19 - [Notícias] Guía General de Digitalización de Documentos	
 	
20 - [Notícia] La filial del FCE en Argentina, en crisis por la falta de fondos: Daniel 
Divinsky	
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1 - [Novidade editorial] Maria Tereza Santos Cunha - (Des)Arquivar	
http://www.sbhe.org.br/noticias/livro-desarquivar-arquivos-pessoais-e-ego-documentos-no-
tempo-presente	
Prefácio	
Apresentação | Um tempo para a escrita e a escrita de um tempo	
Parte I	
Arquivos pessoais	
Essa coisa de guardar… Homens de letras e acervos pessoais	
Tempos vividos na escola militar: memórias de um aluno (1897-1900)	
Lembranças escolares em um arquivo pessoal: bordejos sobre a formação de Lucas Alexandre 
Boiteux na Escola Naval	
O arquivo pessoal do professor catarinense Elpídio Barbosa: do traçado manual ao registro 
digital	
Parte II	
Documentos da intimidade: cartas, diários, álbuns e cadernos	
Do baú ao arquivo: escritas de si, escritas do outro	
A “bio” que foi grafada: gênero e modelos geracionais no diário de MRRH	
Uma vida em primeira pessoa: leituras e ego-documentos de uma professora brasileira	
“Por hoje é só…”: cartas entre amigas	
Copiar para homenagear, guardar para lembrar: cultura escolar em álbuns de poesias e 
recordações	
Posfácio	
 	
2 - [Novidade Editorial] Las cartas privadas de los emigrantes asturianos a América 
(1856-1936)", de Laura Martínez Martín	
https://www.trea.es/books/voces-de-ausencia-las-cartas-privadas-de-los-emigrantes-
asturianos-a-america-1856-1936	
 	
3 - [Novidade Editorial] El texto encuentra un cuerpo, de Margo Glantz	
https://ov.pemsv02.net/ampersand/ampersand_bulk_73/jwycpf_4592da	
 	
4 - [Apresentação de libro] Huellas de tinta y papel. Cartas corrientes para una historia 
diferente, obra de Laura Martínez Martín, Guadalupe Adámez Castro y Elisa García 
Prieto	
18 de diciembre a las 19h, en el Salón de Actos del Archivo Histórico 
Nacional (C/Serrano, 115, Madrid) participan los profesores Fernando Bouza Álvarez 
(Universidad Complutense de Madrid) y Antonio Castillo Gómez (Universidad de Alcalá) y el 
director del Archivo Histórico Nacional, Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco.	
http://www.abysmo.pt/livros/136-huellas-de-tinta-y-papel	
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5 - [Novidade editorial] Fabulas Chilenas	

http://www.fabulaschilenas.cl/	

 	
6 - [Chamada] Dossier “Catálogos y colecciones editoriales en Latinoamérica: 
abordajes teóricos, históricos y materiales”	
“Catálogos y colecciones editoriales en Latinoamérica: abordajes teóricos, históricos y 
materiales”	

Revista Palabra Clave [Universidad Nacional de La Plata, Argentina].	

Coordinadoras: 
Mg. María Eugenia Costa (IdIHCS-FaHCE-UNLP, ARG) y 
Dra. Marina Garone Gravier (SIB-IIBUNAM, MX)	

https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/announceme…/…/113	
 	
7 - [Chamada] Programa de Bolsas para Artistas e Pesquisadores da América Latina 
2020 - UNICAMP	
https://drive.google.com/file/d/1hXMGY3rp0DmLBaRgK5fOFxYOBlWLglhn/view?fbclid
=IwAR2HlUqqHMM26mJZwMoLXcmZpNB89sG83BBVxekuLmUptIGBuxiltXBRoiI	
 	
8 - [Chamada] Programa de apoyo a formación de editores de la Cámara Colombiana 
del Libro y el Instituto Caro y Cuervo | Cámara Colombiana del Libro	
https://camlibro.com.co/programa-de-apoyo-a-formacion-de-editores-de-la-camara-
colombiana-del-libro-y-el-instituto-caro-y-cuervo/	
 	
9 - [Jornadas] Jornadas de investigación y difusión Literatura áurea y Humanidades 
Digitales	
17 y 18 de diciembre de 2019 en el salón de actos de la Biblioteca Nacional de España	
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Actividades/agenda/2019/programa_j
ornada-humanidades-digitales-2019.pdf	
 	
10 - [Feira] IV edición de la Feria de Editoriales independientes	
https://www.0221.com.ar/nota/2019-12-7-12-30-0-se-viene-la-cuarta-edicion-del-edita-la-
feria-editorial-independiente-de-la-plata	
 	
11 - [Cursos] Programa Anual de Talleres 2020 – El Ombligo del libro	
http://www.ombligodellibro.mx/talleres-de-encuadernacion-2020/	
 	
12 - [Seminário] Seminario Interdisciplinario de Bibliología programación anual 2020	
http://www.sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib	
 	
13 - [Notícias] “Las luchas pueden ser un poema colectivo”	
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Con su imprenta antigua montada en una bicicleta, interviene con poesía en movilizaciones 
populares como las del 24 de marzo o contra el 2x1 a los genocidas. El cruce de arte, política y 
reclamos sociales.	
https://www.pagina12.com.ar/234108-las-luchas-pueden-ser-un-poema-colectivo	

14 - [Notícias] Preocupación por la situación de Fondo de Cultura Económica en el 
país	
https://www.lanacion.com.ar/cultura/preocupacion-situacion-fondo-cultura-economica-pais-
nid2311928/amp	
 	
15 - [Notícias] Fondo de Cultura Económica: denuncian "vaciamiento" en la filial 
argentina	
https://www.pagina12.com.ar/234420-fondo-de-cultura-economica-denuncian-vaciamiento-
en-la-filia	
 	
16 - [Notícias] El enemigo de Taibo II no somos los editores, sino él mismo: Ruy 
Sánchez	
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_enemigo_de_taibo_ii_no_somos_los_editores_sino_el_mismo_ruy_sanchez-1139641-
2019#.XeujIjYKYfw.facebook	
 	
17 - [Notícias] 10 novelas gráficas imprescindibles, ilustradores mexicanos y la ciudad	
https://mxcity.mx/2018/05/10-novelas-graficas-imprescindibles-ilustradores-mexicanos-
hablando-de-mexico-y-la-ciudad/	
 	
18 - [Notícias] Programa Abuelas y abuelos cuentacuentos en Lima, Perú.	
Programa de la Casa de la Literatura Peruana, que promueve el fomento de la lectura, difunde 
la literatura oral y la divulgación de la literatura nacional e internacional. Se desarrolla gracias al 
voluntariado de personas adultas mayores en la ciudad de Lima.	
 http://www.casadelaliteratura.gob.pe/programas/abuelos-cuentacuentos/	
 	
19 - [Notícias] Guía General de Digitalización de Documentos	
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/documentacion-historica/guia-
digitalizacion	
 	
20 - [Notícia] La filial del FCE en Argentina, en crisis por la falta de fondos: Daniel 
Divinsky	
https://www.cronica.com.mx/notas-
la_filial_del_fce_en_argentina_en_crisis__por_la_falta_de_fondos_daniel_divinsky-1137557-
2019	
 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
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redculturagrafica@gmail.com 
 
 
-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "RED 
LATINOAMERICANA CULTURA GRÁFICA" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un 
correo electrónico a redculturagrafica+unsubscribe@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRGV3QB6OccR
vUrQjDMAfemoRA09DBCO37fXtMhALD_8LA%40mail.gmail.com. 
	



EDITAL ProEC Nº 01/2019 
 PROGRAMA DE BOLSAS A PESQUISADORES E ARTISTAS RESIDENTES 

CONVÊNIO UNICAMP/BANCO SANTANDER  
Processo 01-P-24402/2018 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - ProEC da Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP, por meio de sua Diretoria de Cultura – DCult, torna 
público o presente EDITAL para a seleção de projetos de Pesquisadores e 
Artistas Residentes a serem realizados durante o ano de 2020, nos termos do 
Termo de Cooperação - Processo 01-P-24402/2018, da Política de 
Desenvolvimento Cultural para a Unicamp - Deliberação Consu - A-019/2016 e 
do Projeto Otras Latinoamericas, da Diretoria de Cultura/Unicamp – Processo 
01-P-19019/2019. 
 
I - Do objetivo 
 
1.1. O presente Edital do Programa de Bolsas a Pesquisadores e Artistas 
Residentes tem como objetivo a seleção de até 07 (sete) projetos de residência 
para Pesquisadores e Artistas estrangeiros, preferencialmente nascidos e/ou 
residentes em países da América Latina, a serem executados entre março e 
dezembro de 2020, com atuação voltada para práticas artísticas nos 4 eixos 
temáticos definidos pela Diretoria de Cultura Unicamp, a saber:  
 

Eixo 1. Artes Visuais e/ou Cinema, abrangendo todas as formas de 
expressão cultural que se realizam através da manipulação de materiais, cores 
e formas, ou do uso de instrumentos e equipamentos de produção de imagens, 
respectivamente visuais e audiovisuais; 

Eixo 2. Literatura e/ou Teatro, abrangendo todas as formas de expressão 
cultural que se realizam através de, respectivamente, escrituras e gestos 
corporais em que o rosto e a palavra falada sejam matérias-primas 
preferenciais; 

Eixo 3. Música e/ou Dança, abrangendo todas as formas de expressão 
cultural que se realizam através de, respectivamente, instrumentos e 
equipamentos de produção de sons e ritmos e gestos corporais em que o corpo 
humano afetado ou não pelos sons e ritmos sonoros sejam matérias-primas 
preferenciais; 

Eixo 4. Culinária e/ou Artesania Manual, abrangendo todas as formas de 
expressão cultural que se realizam através de, respectivamente, preparo de 
alimentos e produção de quaisquer objetos e/ou corpos com utilidade na vida 
cotidiana e/ou ritual. 
 
1.2. Serão selecionados até 03 (três) bolsistas em um mesmo eixo temático 
listado no item anterior.  
 
1.3. Excepcionalmente podem ser atribuídas mais de três bolsas por eixo 
temático, quando da não utilização por outra(s) área(s), por falta de propostas 
recebidas ou aprovadas. 
 



1.4. Serão privilegiadas propostas que envolvam interação com os povos e as 
culturas ameríndias e afro-americanas. 
 
1.5. Os projetos devem prever benefícios, de forma direta ou indireta, a toda a 
comunidade universitária, incluindo docentes, alunos, funcionários técnico-
administrativos, pesquisadores e terceirizados. 
 
II - Das condições 
 
2.1. O Pesquisador e Artista proponente deverá ter obrigatoriamente no mínimo 
o título de mestre, e trabalho de reconhecida qualidade em um dos quatro eixos 
estabelecidos para o projeto no ano de 2020. 
 
2.2. Os Pesquisadores e Artistas Residentes selecionados pelo presente Edital 
receberão uma bolsa de valor fixo de R$ 13.888,88 (treze mil oitocentos e 
oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de remuneração e custeio 
dos materiais a serem utilizados nas atividades realizadas na Unicamp. 
 
2.3. Sobre o valor da bolsa constante do item anterior incidirá o desconto de 
25% a título de Imposto de Renda de Pessoa Física.  
 
2.4. Despesas com deslocamento, alimentação, hospedagem, seguro saúde e 
repatriação (obrigatório) ou qualquer outra espécie de dispêndio do 
Pesquisador e Artista correm por sua própria conta, não sendo, em hipótese 
alguma, responsabilidade do Programa. 
 
2.5. Caso haja necessidade em decorrência dos acordos entre o Brasil e o país 
de origem, os Pesquisadores e Artistas Residentes serão admitidos somente 
após providenciarem o visto necessário, conforme orientação da Diretoria de 
Relações Internacionais (DERI) no link: 
http://www.internationaloffice.unicamp.br/visitors-guide/before-you-arrive/ 
 
2.5. O pagamento será feito por meio de retirada bancária no Banco Santander, 
mediante assinatura do Termo de Outorga conforme modelo anexo (Anexo I) e 
apresentação de passaporte com o visto específico. 
 
2.6. A permanência dos Pesquisadores e Artistas Residentes na Unicamp não 
criará vínculo de nenhuma espécie com a Universidade, sendo-lhes vedado o 
exercício de qualquer atividade de natureza administrativa e de representação. 
 
2.7. A permanência do Pesquisador e Artista Residente na Universidade será 
de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias não prorrogáveis. 
 
2.8. Não podem se candidatar profissionais com vínculo remunerado de 
qualquer natureza com a Unicamp, sendo permitida a participação de pós-
graduandos. 
 
 
III - Da submissão de projetos 
 



3.1. As inscrições no presente Edital são gratuitas, e as propostas devem ser 
assinadas pelos candidatos a Pesquisadores e Artistas Residentes. 
 
3.2. As atividades a serem realizadas pelos Pesquisadores e Artistas 
Residentes serão aquelas do projeto apresentado. 
 
3.3. A submissão de projetos de Pesquisadores e Artistas Residentes deverá 
ocorrer entre os dias 25 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020, através 
do Formulário Google disponível no link 
https://forms.gle/e7NdC4tWmK67q2dq7. 
 

3.3.1. O formulário de inscrições ficará disponível até as 23h59 do dia 15 
de janeiro de 2020. 

 
3.4. As inscrições poderão ser feitas em apenas um dos eixos indicados no 
item 1.1 deste Edital. 
 
3.5. Será aceita apenas uma inscrição de cada proponente. 
 
3.6. No formulário de inscrição, o proponente deverá anexar os seguintes 
documentos: 
 
a) Projeto que indique as atividades a serem desempenhadas em um dos 
quatro eixos temáticos acima indicados (contendo, pelo menos, indicação de 
percurso de pesquisa/criação a ser realizado, oficinas de trabalho, palestras, 
participação em seminários, etc.) bem como os benefícios que eles podem 
trazer para a comunidade universitária e extra-universitária; 
 
b) Currículo do proponente;  
 
c) Materiais a serem utilizados nas atividades indicadas no Projeto. 
 
3.7. Ao finalizar e enviar a inscrição, o proponente automaticamente aceita 
todos os termos deste Edital, sendo vedada a alegação de seu 
desconhecimento. 
 
 
IV – Da seleção 
 
4.1 A seleção dos projetos de residência de que trata este Edital será feita por 
uma Comissão de Seleção, presidida pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura, 
entre os inscritos, baseando-se em pareceres ad hoc de especialistas da área 
ou de áreas correlatas, na falta daqueles, que tenham no mínimo o título de 
doutor. 
 

4.1.1. A Comissão de Seleção será composta por 10 pessoas, 
diretores(as) ou os(as) respectivos(as) representantes de unidades e 
órgãos que realizem pesquisa ou atividades diretamente vinculadas à 
cultura. 

 



4.2. A comissão de seleção utilizará os seguintes critérios para classificação 
das propostas, sendo as propostas avaliadas por eixo temático de inscrição: 
 
CRITÉRIOS 

1. Valor cultural da proposta, priorizando-se: 

1.1. criatividade, inovação e/ou singularidade no eixo temático em que foi 
inscrita e/ou na interface com os demais eixos; 

1.2. relevância artística e cultural; 

1.3. estímulo à diversidade cultural; 

1.4. afinidade com temáticas relacionadas às culturas afroamericanas 
e/ou ameríndias. 

2. Consonância com as políticas de cultura da Unicamp, priorizando-se: 

2.1. capacidade estruturante e efeito multiplicador da proposta, incluindo 
articulações e/ou parcerias internas e/ou externas à Unicamp; 

2.2. estratégias de democratização de acesso às atividades propostas. 

3. Viabilidade técnica, priorizando-se: 

3.1. clareza, consistência das informações e coerência na composição da 
proposta; 

3.2. coerência e razoabilidade das atividades propostas; 

3.3. capacidade do proponente e/ou da equipe para execução da 
proposta. 

4. Currículo do artista pesquisador, priorizando-se: 

4.1. qualificação e qualidade do trabalho artístico; 

4.2. qualificação e qualidade do trabalho de pesquisa. 

 
 
4.3. Serão excluídas as propostas que não atenderem aos objetivos do 
Programa. 
 
4.4. Serão selecionados até 7 (sete) projetos de Pesquisadores e Artistas 
Residentes. 
 
 
V – Dos resultados 
 
5.1 - Os resultados serão divulgados até o dia 15 de fevereiro de 2020 através 
do site dcult.proec.unicamp.br. 
 



5.2 – Os Pesquisadores e Artistas Residentes selecionados serão convocados 
através do e-mail cadastrado na inscrição, e assinarão Termos de Outorga 
específicos com a Universidade, conforme modelo anexo (Anexo I), que deverá 
ser enviado para o mesmo e-mail de origem em formato digital, assinado, até 
um mês antes do período de residência. 
 
5.3 A falta de envio do Termo de Outorga dentro do prazo estipulado no item 
anterior será entendida como desistência tácita do proponente, sendo 
convocado outro projeto para substituí-lo. 
 
5.4. Os Pesquisadores e Artistas Residentes selecionados terão que 
apresentar comprovante de contratação de seguro saúde e repatriação para o 
período de estadia no Brasil e visto, caso necessário para o país de origem, 
como condição ao início do desenvolvimento do projeto selecionado.  
 
5.5. Os pagamentos serão processados nos termos da Resolução GR-32/2016, 
através de cheque do Banco Santander a ser retirado na Diretoria Geral da 
Administração da Unicamp (DGA) durante o período de residência. 
 
 
VI – Dos Recursos 
 
6.1. Terá o candidato até 4 dias úteis para a interposição de recursos, tendo 
como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data da divulgação do 
resultado da seleção.  
 
6.2. Durante o período de recurso, os interessados podem solicitar cópias 
digitalizadas dos autos do processo de chamamento público através do e-mail 
cultural@unicamp.br, com prazo de envio de 1 (um) dia útil. 
 
6.3. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregularidade insanável 
ou de preterição de formalidade essencial e o recurso não terá efeito 
suspensivo; 
 
6.4. O recurso será dirigido à Diretoria de Cultura da Unicamp através de 
formulário específico disponibilizado junto com a divulgação do resultado, 
contendo os fundamentos da pretensão; 
 
6.5. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, ou por qualquer 
outro meio além do previsto neste edital; 
 
6.6. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão de Seleção, quando a 
ela pertinente, que deverá proferir manifestação fundamentada em juízo de 
reconsideração, podendo se retratar da decisão tomada anteriormente, no 
prazo de 7 dias úteis, e será publicado no site dcult.proec.unicamp.br. 

 
6.7. Caso mantida a decisão pela Comissão de Seleção, o recurso será 
encaminhado ao Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Unicamp para análise e 
decisão. 
 



6.8. As respostas dos recursos serão enviadas através do e-mail cadastrado no 
formulário de inscrição. 
 
6.9. Se a análise dos recursos contra o resultado da seleção e classificação 
dos projetos resultar em reformulação do resultado final, todos os candidatos 
serão comunicados. 
 
VII – Das disposições finais 
 
7.1. Ao final dos trabalhos o Pesquisador e Artista contemplado com a bolsa 
deverá enviar relatório das atividades desenvolvidas no prazo de 30 dias 
contados do término do projeto. 
 

7.1.1. A não entrega do relatório no prazo estabelecido acarretará em 
vedação à participação do artista e pesquisador em todos os editais 
posteriores da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp (ProEC) 
e de seus órgãos vinculados. 

 
7.2. Os Pesquisadores e Artistas selecionados se responsabilizam por qualquer 
violação de direitos autorais ou de propriedade intelectual. 
 
7.3. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Cultura da Unicamp. 
 
7.4. Por razão de interesse público decorrente de fato superveniente 
comprovado, o edital de chamamento público poderá ser revogado a qualquer 
tempo. 
 
 

Campinas, 22 de novembro de 2011 
 
 
 
Fernando Augusto de Almeida Hashimoto 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

Termo de Outorga (minuta) 
Outorgado(s)  
E-Mail(s)  
  
      
Unidade   Departamento   Ramal  
Chamada  
Período de 
mobilidade  

 
Recurso Concedido 

Valor do Auxílio  R$ xxxxx 
 

 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp (ProEC), através de sua Diretoria de Cultura 
(DCult), doravante designada Outorgante, de acordo com os termos e condições estabelecido no 
âmbito do Programa de Bolsas a Pesquisadores e Artistas Residentes – Convênio Unicamp/Banco 
Santander, defere ao(s) Outorgado(s) o Auxílio especificado acima e sujeito às cláusulas e condições 
seguintes: 
I. O pagamento será feito de acordo com o plano de aplicação determinado pelo Convênio 
UEC/GR/SANTANDER-XII, Plano Geral, Elemento Econômico 3336.16, Ajuda de Custo a 
Colaboradores Eventuais. 
II. O(s) Outorgado(s) fica(m) pessoalmente responsável(s) pela perfeita aplicação do Auxílio, que 
em hipótese alguma poderá ser destinado, ainda que parcialmente, a fins diversos daqueles indicados 
nos objetivos da chamada na qual foi selecionado. 
III. Em caso de falta ou impedimento do(s) Outorgado(s), será feita comunicação imediata à 
Outorgante. 
IV. O(s) Outorgado(s) obriga(m)-se a apresentar à Outorgante relatório sobre as atividades 
desenvolvidas com o uso dos recursos concedidos, no prazo de até 30 dias após o término do projeto. 
V. A prestação de contas do Auxílio deferido será feita pelo Outorgado observadas as normas da 
Diretoria Geral da Administração (DGA) e legislação pertinente. 
VI. A violação de qualquer das cláusulas do presente termo implicará na suspensão do Auxílio 
concedido e na aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
VII. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura. 
VIII. O(s) Outorgado(s) declara(m) que aceita(m), sem restrições, o presente Auxílio, como está 
deferido e se responsabiliza(m) pelo fiel cumprimento em todos os seus termos, cláusulas e 
condições. 



*Quando o Colaborador Eventual for estrangeiro com visto temporário, incidirá apenas o Imposto 
de Renda sobre de 25% do valor das Diárias (Resolução GR-032/2016). 
 
Campinas, ___ de outubro de 20___ 
 

 
________________________________ 

Outorgado 
Pesquisador e Artista Residente 

 
_______________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Augusto de A. Hashimoto 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 

 


