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EDITAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES DO 

PPG EM POLÍTICAS PÚBLICAS EM EVENTOS CIENTÍFICOS  

2º SEMESTRE 2016 

 

PERIODO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS:  

18 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2016 

 

 

1. A solicitação de recursos deste edital engloba os eventos a serem realizados a partir da 
publicação deste edital até 31 de dezembro de 2016; 

2. Poderão solicitar recursos para participação em eventos científicos: 

- os alunos de Mestrado que tenham concluído os créditos ao longo do primeiro ano do 
curso, com exceção de Metodologia de Pesquisa; 

- os alunos de Doutorado que tenham cursado regularmente disciplinas ao longo do 
primeiro ano do curso; 

3. Os alunos de Mestrado poderão solicitar ajuda de custo uma única vez durante o curso e os 
de Doutorado até duas vezes; 

4. Os valores e a forma da ajuda de custo serão definidos posteriormente pois dependerá dos 
recursos disponíveis e do número de solicitações recebidas. 

5. Em caso de não ter recebido a carta de aceite, o mestrando ou doutorando poderá 
apresentar o pedido e incluir a carta de aceite posteriormente. O recurso só será outorgado 
após apresentação da carta de aceite. 

6. A solicitação de recursos deve ser dirigida à Secretaria do Programa, incluindo o 
preenchimento do formulário em anexo e a documentação detalhada neste formulário. 

7. A prestação de contas deverá ser realizada até 15 dias após o evento de acordo com o 
formato de Relatório de Viagem Nacional ou Relatório de Viagem Internacional da PRPPG, 
disponíveis na página do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. 
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SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA EVENTOS 
 

Nome do Aluno  

 

Mestrado (   )                         Doutorado  (    )                                  Ano de Ingresso ________   
A ser preenchido pela Secretaria: 

 

Créditos concluídos durante o primeiro ano (exceto Metodologia da Pesquisa) __________                           

Para doutorandos:   1ª solicitação (    )                2ª. Solicitação (   ) 

 

Nome do Evento 

Edição do Evento   ______________    Evento novo _____________ 

Abrangência do evento:      regional (   )         nacional  (   )        internacional   (   ) 

 

Data do Evento Cidade Estado País 

Página web do Evento:  
(Se não houver, anexar programa ou convocatória) 
Título do trabalho a ser apresentado: 

 

Nome do coautor docente: 

Orientador   sim (   )   não (   )   

Forma de apresentação:  oral (    )   oral pôster   (   )   outra  (   ) 

 

Haverá publicação de trabalho completo em Anais?    sim (   )   não  (    )   somente resumos (   ) 

 

A ser preenchido pelo orientador: 

Justifique a relevância do evento para a temática de pesquisa do aluno: 

Data  Assinatura do orientador 

 

Data Assinatura do aluno 

 
Documentos que devem ser anexados (Check list): 

 Carta de aceite do trabalho (também traduzida em caso de evento internacional). Se ainda não tiver o 

aceite, este poderá ser agregado posteriormente à solicitação. 

 Cópia do trabalho a ser apresentado 

 Programação do Evento (também traduzida em caso de evento internacional) 

Valor Outorgado:  R$ 

 

 


