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1. PREÂMBULO  

1.1 O Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento          

(DMMDC), através de seu Colegiado, no uso de suas atribuições legais, torna público e              

estabelece com sua Secretaria Executiva a chamada de Propostas DMMDC em rede            

para o enfrentamento da COVID-19, em conformidade com o Regimento Interno do            

Programa.  

1.2. A presente Chamada foi homologada pelo Colegiado do DMMDC de forma remota             

e assíncrona até sua publicação. 

1.3 Agradecemos às Instituições Associadas e Colaboradoras do DMMDC pelo apoio e            

divulgação. 

 
2. OBJETO 
 
Estão abertas a submissão de Propostas DMMDC em rede para o enfrentamento da             
COVID-19, em conformidade com o Regimento Interno do Programa, relacionados          
ao tema e linhas de pesquisa do programa. A chamada e análise é de fluxo contínuo                
e o prazo será a até o final do isolamento social imposto pela pandemia COVID-19.               
Durante esse período, as propostas serão encaminhadas à comissão de          
enfrentamento da COVID-19 do DMMDC para fins de avaliação. As propostas           
podem ser organizadas em diversos formatos, modalidades ou canais, conforme          
especificado no item 3 e 4 desta chamada.  

 
3.   DAS NORMAS GERAIS E DOS REQUISITOS DE USO DA MARCA DMMDC 
 

a) As propostas podem ser organizadas na modalidade de Lives, produções          
bibliográficas, tecnológicas, artísticas e culturais ou Campanhas de Assistência         
ou Apoio Social.  

b) Pelo menos um dos organizadores deve ser docente do Programa. 
c) As propostas devem estar relacionadas a área de concentração do programa e            

com aderência a no mínimo uma linha de pesquisa do DMMDC. 
d) O uso da Marca DMMDC em eventos, instituições ou pessoas externas do            

DMMDC é de total responsabilidade dos seus organizadores, participantes e          
mantenedores.  

e) O uso da Marca DMMDC deve seguir os requisitos e cuidados contidos no             
regimento DMMDC mais atual.  



 

 
4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO / SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 
 
A proposta do livro deverá ser enviada para o endereço eletrônico           
selecaodmmdc@gmail.com contendo: 

a) título provisório; 
b) nomes dos palestrantes, participantes, autores ou elenco; 
c) resumo da proposta com no mínimo 200 palavras e no máximo 500 palavras;  
d) relação com algum projeto e/ou disciplinas do Programa;  
e) relação ao menos com uma das linhas do Programa;  
f) como está/será organizado a live ou produções bibliográficas, tecnológicas,         

artísticas e culturais; 
g) Objetivo geral; 
h) Data e Horário e nome dos convidados, no caso de Live ou outros eventos  
i) Especificar a Gratuidade dos eventos; 
j) No caso de Campanhas de Apoio ou Assistência Social deverá apresentar as            

formas de contribuição de forma clara e direta 
k) No caso de Campanhas de Apoio ou Assistência Social deverá apresentar a            

prestação de contas no final da obra ou ação. 
 
 
5. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
As propostas serão analisadas pela comissão de enfrentamento da COVID-19 do           
DMMDC em fluxo contínuo, periodicamente, de forma remota e assíncrona. 
 
 
6. SOBRE AUSÊNCIA DO APOIO FINANCEIRO 
 
6.1 Esta chamada NÃO CONTEMPLA APOIO FINANCEIRO promovido pelo DMMDC 
 
6.2 Esta chamada contempla, em caso de aprovação da proposta, a divulgação do             
evento no site DMMDC e uso da da marca DMMDC , conforme itens 3 e 4 desta. 
 
6.3 Outras formas de apoio podem ser analisadas pela Comissão ou até sugeridas. 
 
 
7. RESULTADO ESPERADO 
 
Esta chamada tem como principal resultado uma ação robusta, em rede e            
multidisciplinar para o enfrentamento aos efeitos e impactos da pandemia COVID-19           
nas suas várias facetas em apoio e solidariedade a Sociedade que somos parte. 
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8. CRONOGRAMA 
 
 

Etapa Data 

Lançamento do Edital 
Após aprovação pelo 

colegiado 

Período de inscrição 
Fluxo contínuo - Até o final 

do isolamento social 

Resultado das propostas contempladas De forma periódica 

Entrega dos relatórios, no caso de Campanhas Sociais 
Em até 30 dias das ações 

realizadas 

 
 
9. CONDIÇÕES 
 
As ações e propostas devem seguir as condições do regimento interno do DMMDC. 
 
 
 
 


