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Orientações para concessão de auxílios financeiros. 
PORTARIA Nº 156, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 

 
Auxílios para discentes de Pós-graduação Mestrado e Doutorado 

 
1. Quando forem protocolados na PRPPG, contar com pelo menos 15 dias de antecedência da viagem. 

Caso essa antecedência não seja respeitada, apresentar justificativa por escrito com informação do 
motivo, sem a mesma não será atendido. 
 
Dados do Beneficiado: Que será preenchido no formulário próprio do programa 
2. Nome completo; 
3. CPF; 
4 RG; 
5 Banco, agencia e conta corrente para crédito; 
6 Telefone; 
7 E-mail para contato; 
8 Indicação no campo apropriado do trabalho a ser apresentado e do evento que o interessado 
participará; 
9 Período do evento/congresso/reunião; 
10 Cidade/Estado de origem e de destino; 
11 Verificar a compatibilidade da quantidade de diárias solicitadas com o período do evento. 
 
 

Participação de alunos eventos no país e no exterior 
 

A participação de alunos regularmente matriculados em eventos científicos no país, tais como 
congressos, seminários e cursos, poderá ser contemplada com recursos destinados a cobrir as 
seguintes despesas:  

 I - taxas de inscrição,  passagem, hospedagem, alimentação e locomoção urbana; 

 II - nos casos de participação em congressos e seminários, a cobertura destas despesas será 
exclusiva para os alunos que fizerem apresentação de trabalho e seu valor não poderá ser superior à 
quantia equivalente em diárias para um professor que venha a participar do mesmo evento; 
 

Despesas financiadas 
 

a) participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos; 
b) participação de alunos em atividades e científico-acadêmicos no país e no exterior; 
c) participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercambio e parcerias entre 
PPGs e instituições formalmente associados; 
d) participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam relacionados às 
suas dissertações e teses;  
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Anexos obrigatórios: 
 
Solicitação de auxílio para apresentação de trabalhos de discentes do mestrado e doutorado, 
máximo de cinco dias em viagens nacionais.  
 

1. Oficio de solicitação com a indicação do local, data do evento e justificativa da solicitação, 
assinado pelo discente e com anuência do orientador; 

2. Resumo do trabalho a ser apresentado e Aceite da comissão organizadora; 
3. Formulário do programa assinado pelo coordenador ou substituto. 

 
Para ressarcimento de taxa de inscrição 
 

1. Oficio de solicitação com a indicação do local, data do evento e justificativa da solicitação, 
assinado pelo discente e com anuência do orientador; 

2. Resumos e Aceite da comissão organizadora do trabalho a ser apresentado ou certificação da 
organizadora no caso de ressarcimento; 

3. Comprovante de pagamento da taxa em nome do solicitante (deposito ou recibo). 
 

Obs.: Poderá ser solicitado ressarcimento parcial caso o programa não tenha saldo suficiente 
para atender o valor total. 
 
Para solicitação de auxílio financeiro para discentes de mestrado e doutorado - Trabalho de 
Campo e pesquisa em laboratório de outras universidades. 
 

1. Oficio de solicitação com a indicação do local, data do evento e justificativa da solicitação, 
assinado pelo discente e com anuência do orientador; 

2. Formulário de concessão de auxílio financeiro a alunos do Programa de Pós-Graduação; 
3. Se a viagem for para atividade em laboratório, deverá ter a solicitação do discente assinada pelo 

orientador e o aceite do responsável do órgão que o receberá, indicando o período e local das 
atividades. 

 
Obs.: o cálculo do auxilio que deve ser de acordo com o valor máximo pago das diárias para servidor, 
conforme ANEXO I do Decreto nº 5.992 de 19/12/2006. 

 

Obs. 
1. As solicitações devem ser enviadas pelo programa via Sipac por documento eletrônico com 

os documentos em arquivo único, assinados eletronicamente pelo coordenador. 
2. Os documentos apresentados pelos solicitantes dos auxílios, devem constar em assinatura 

original e não será aceito pedido com assinaturas digitalizadas e ou coladas. 
 
Os complementos e correções de solicitações devem ser enviados por memorando eletrônico pelo 
programa.  
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