
Edital de auxílio para participação em eventos 

 

Estão abertas, na secretaria do PPGQ, as inscrições para auxilio participação de eventos de 

discentes, no período de 12 a 19/09/2019. Serão concedidos até 10 auxílios no valor de no 

máximo R$ 1.000,00. Para alunos que publicaram no ano de 2019 com Qualis vigente da 

Química A1 o valor será acrescido em até R$ 500,00 e em Qualis vigente da Química A2 em até 

R$ 300,00.  

Poderão se inscrever todos os discentes que se enquadrem no requisito abaixo: 

“Alunos de mestrado ou doutorado regularmente matriculados no PPGQ, que tenham 

participado com apresentação de trabalho (ORAL ou PÔSTER), de eventos de caráter nacional 

e/ou internacional, no período de 10 de fevereiro a 10 de setembro de 2019.”  

OBS. 1. Alunos beneficiários de reserva técnica (mestrado e doutorado FAPESP e 

doutorado CNPq) não podem receber o auxílio.  

OBS. 2. Não será concedido auxilio para evento local.  

OBS. 3. Alunos que obtiverem desempenho acadêmico inferior a A ou B nas disciplinas 

não poderão receber auxílio. 

OBS. 4. O valor total do auxílio a ser concedido pelo PPGQ (sendo o máximo de R$ 

1.000,00) será em função do período de participação do discente e do valor de taxa de 

inscrição do evento.  

 

Como o numero de auxilio é limitado, será feita uma classificação que atenderá os seguintes 

critérios:  

1- Quanto a forma de apresentação: terá prioridade a apresentação oral e este será 

sempre o primeiro critério a ser analisado. 

2- Quanto ao evento, a ordem de prioridade será: 1) evento internacional ocorrido 

no exterior; 2) evento internacional ocorrido no Brasil; 3) evento nacional. 

3- Quanto ao discente: terá prioridade o discente com menor prazo para termino do 

curso no período regular, ou seja, 24 meses para mestrado e 48 meses para 

doutorado.  

 

Documentos necessários para entrega na secretaria 

1- Oficio para coordenação solicitando o auxílio. 

2- Cópia do comprovante de pagamento da inscrição e do certificado de participação do 

evento. 

3- Cópia do certificado de apresentação do trabalho com indicação da forma de 

apresentação. 

4- Copia do resumo do trabalho apresentado. 

 

OBS. Caso não esteja identificada a forma de apresentação do trabalho no certificado, anexar 

cópia do programa do evento onde se identifica que o trabalho foi apresentado na forma oral. 

 



Ficou estabelecido em reunião da CPG que os alunos de mestrado poderão receber um (1) 

único auxilio para participação em evento nos 24 meses em que estão regularmente 

matriculados no PPGQ. Os alunos de doutorado poderão receber no máximo dois (2) 

auxílios nos 48 meses em que estão regularmente matriculados no PPGQ. 


